
أكد رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشــركة الفريق الركن/ 
صغري بن عزيز، يف لقاء خاص بثته 
قناة اليمن الفضائية، الســبت، أن 
املعركــة التــي يخوضهــا الجيش 
واملقاومة هي معركــة كل اليمنيني 
ضد الحركة الحوثية اإلرهابية اإليرانية 
التي تريد إخراج اليمنيني عن هويتهم 

اليمنية العربية.

وقال: "لدينا جيش عظيم يقاتل 
املليشــيا الحوثيــة اإلرهابية بكل 
احرافية وبســالة منذ 6 سنوات"، 
مشرياً إىل أن الحركة الحوثية اإلرهابية 
املدعومــة من إيــران دأبت عىل بث 
الشــائعات والتضليل والكذب عىل 
الشــعب اليمني منذ نشأتها، وأنه ال 
قلق عىل اليمن من العصابة الحوثية 
فالجيش لهم باملرصاد وســيحقق 

االنتصار.
ولفت إىل أن لدى القوات املسلحة 
هدف سام يتمثل بالدفاع عن اليمن 
وهوية اليمنيني وعروبتهم، مشــيداً 
ببطوالت الجيش التي يســطرها يف 
مختلف الجبهات ضد املليشيا الحوثية 

الكهنوتية.
وأكد أن الجيش لديــه الخطط.. 

تتمات صـ2

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

السعـر50ريـااًل الــعـدد )١97٠( الـخـمـيـس ١3 رجــــب ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢5 فبراير ٢٠٢١م
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صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية

1

2
3
4
5
6

املليشيا تلفظ أنفاسها األخرية عىل أسوار مأرب
ومصــري  قــدر  الجمهوريــة  إن 
ــة  ــه بالعدال ــعب وإيمان ــار الش وخي
ميدانــا  تكــون  ولــن  واملســاواة 
مــن  واإلنتقــاص  للمســاومة 
ــة  ــن عظم ــل م ــا أو التقلي مهابته

أهدافهــا.

16
صـفحـة

الــعـدد )١9٦٨( الـخـمـيـس 3٠ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م

بالتالحم نصنع املستقبل
مســتقبل األوطان يصنعه أبناؤها األحرار رواد 
النضال والتضحية والفداء واملثل العليا، املتسلحون 
بقيم التوافق وااللتئام والتالحم يف االنتصار لقضايا 
الوطن العليا، واملجدون  يف  السعي بروح واحدة ويف 
صف واحد لتحقيق مصالح الوطن العليا وإعالء رايته، 
وذلك ما جسده اليمنيون يف راهن النضال الحايل وهم 
يتصدون لعدوان مليشيا الحوثي اإلرهابية املسنودة 
بتنظيمي القاعــدة وداعش واملدعــوم من إيران، 
فعىل اختالف مكوناتهم وأطرهم  اصطفوا كبنيان 
مرصوص يف معركة القضاء عىل اإلرهاب واستعادة 
مؤسســات الدولة إىل أن أضحت هذه املليشيات يف 
أضعف حاالتها ترتقب نهايتهــا املحتومة التي لن 

تتأخر كثريا.
لقد اســتحق اليمنيون بنضالهم املرير واملستمر 
والتفافهم حول أبطال القوات املســلحة وجنوحهم 
إىل التوافق واالنســجام والعطاء التكاميل املشرتك  
واستعدادهم للتضحية يف سبيل الحفاظ عىل السيادة 
والهوية ، استحقوا نرصا مؤزرا، من املؤكد أنه سيفيض 
إىل رحابة مستقبل مرشق خال من اإلرهاب والتفرد 
واالستئثار خال من وقوى الرش والدمار، يسوده الرفاه 
والعدالة واملواطنة املتساوية والتوزيع العادل للثروة 
والسلطة، وما هذه االنتصارات التي يصنعها األبطال 
عىل امتداد جبهات مأرب والجوف والضالع وغريها إال 

مقدمة لنرص شامل ومؤزر سيكون ميدانه صنعاء.
ما ينتظره  الجميع اآلن ، ويف إطار التالحم الوطني 
الشامل ضد املليشــيا الحوثية املتمردة ذراع إيران 
يف اليمن، أن يقف مشــايخ وأبناء القبائل يف مناطق  
سيطرة املليشيا اإلرهابية  صفا واحدا إليقاف نزيف 
الدم واألرواح  الذي يطال أبناءهم ممن يساقون إىل 
املوت واملحارق يف جبهــات القتال كقطعان ال قيمة 
لها وال قدســية ألرواحها، فعىل علم  ودراية مسبقة 
من قيادات املليشيا اإلرهابية بأن حشودهم ينتظرها 
املوت وتتلقفها املهالك املحققة إال أن مشاريع الدمار 
ال تحكمها منظومة األخالق والقيم وال تكرتث بمصائر 

األوطان والشعوب.
 فيا مشايخ وأبناء القبائل الرشفاء  كفوا عن صمتكم 
الذي شجع قوى الرش عىل إحداث هذا الدمار الهائل ، 
وعليكم إدراك مأساة استنزاف املليشيا ألرواح أبنائكم 
وكل مقدراتكم لصالح أجنحتها األرسية املتصارعة 
وضد مصلحة الوطن العليا، ومــا لم تتحلوا بروح 
املسؤولية واملبادرة وتخوضون غمار دوركم التاريخي 
يف إيقاف هذا العبث، فإنه ســينالكم واحدا واحدا 
وســتكتب نهاياتكم الوخيمة عىل يده، عالوة عن أن 
التاريخ سيخلد خيانتكم ألنفسكم وشعبكم ووطنكم 
وأمتكم وستلعنكم ألسنة األجيال، وقبل أن يحل بكم 
كل ذلك سارعوا إىل  اإلسهام يف صناعة مستقبل يتسع 

للجميع ويحمي  الحقوق والكرامة والسيادة.

بعــث فخامــة الرئيــس 
عبدربه منصــور هادي رئيس 
الفريق  ونائبــه  الجمهورية، 
الركن/ عيل محسن صالح، أمس 
األربعاء، برقية تهنئة ألمري دولة 

الكويت صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمــد الجابر الصباح، 
هنآه فيها بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لبالده الذي ُيصادف الـ 

25 من فرباير من كل عام. 

ونوهــا فخامــة رئيــس 
الجمهوريــة ونائبه، باملواقف 
األخوية املرشفة لدولة الكويت 

الشقيقة إىل جانب 
اليمن واليمنيني يف 

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن/ عيل محســن صالح، ورئيس 
الوزراء الدكتور معني عبد امللك، برقية 

عزاء ومواساة يف استشــهاد العميد 
أحمد الرشعبي قائد لواء الصقور، الذي 
استشهد وهو يرابط يف ميادين العزة 

والبطولة والرشف.
وأشــادا نائــب الرئيــس ورئيس 

الوزراء، بمناقب الشهيد 

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني، الثالثاء، مع رئيس الربملان العربي 
عادل العسومي، سبل تعزيز العالقات الربملانية 

بني مجلس النواب والربملان العربي والقضايا 
ذات االهتمام املشرك.

وأشــاد رئيس مجلس النواب، 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عيل املقديش، أن عملية 
تحرير اليمن تميض نحو تحقيق تطلعات الشعب باستعادة كامل 
الراب واقتالع جذور مخلفات اإلمامة والكهنوت والتصدي ملليشيا 

التمرد واإلرهاب.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعاً للقيادات العسكرية بحضور 
رئيس هيئة األركان العامة الفريق الركــن/ صغري بن عزيز، 
واملفتش العام للقوات املســلحة اللواء الركن/ عادل القمريي، 

وعدد من القيادات العسكرية.
ونوه الفريق املقديش أن أبطال الجيش الوطني ومعهم املقاومة 
الشعبية وكل األحرار سيظلون عند حسن ظن الشعب والقيادة 
الرشعية، متمســكون بالعهد يذودون عــن الوطن ويحمون 
مكتسباته وثوابته وهويته حتى تحقيق كامل األهداف السامية 

مهما كانت التضحيات.
وأشــاد وزير الدفاع بتضحيات وبطــوالت الجيش الوطني 
واملقاومة الذين يرســمون مالحم العزة والفداء ويســطرون 
تضحيات غالية لن تضيع هدراً، وستبقى خالدة يف أذهان ووجدان 

األجيال املُتعاقبة.

وعرب املقديش عن الفخر واالعتزاز بااللتفاف الوطني الواسع 
حول املعركة املصريية من مختلــف الفئات واالنتماءات والتي 
تعكس مستوى الوعي واإلجماع الشعبي عىل مواجهة املخططات 
اإليرانية وأدواتها الحوثية والتمســك بقيم ومبادئ الجمهورية 

ومرشوع الدولة االتحادية.
وقال: "نطمنئ شــعبنا بأننا قادرون عىل تجاوز التحديات 
والعوائق التي فرضتها مليشــيا التمرد واإلرهاب وأن األبطال 
امليامني يتمتعون بمعنويات وكفاءة قتالية عالية وُيفشــلون 
محاوالت العدو الحوثي من االقراب من مأرب ويكرسون هجماته 

ومحاوالته اليائسة يف مختلف الجبهات".
وثّمن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية إىل جانب الشعب اليمني وقواته املسلحة 
يف معركة الدفاع العربي املشرك يف التصدي للمخططات واألطماع 
اإليرانية ومليشياته الحوثية التي تسعى لتمكني املرشوع اإليراني 
من اليمن وتحويلها ساحة ومنطلق لتهديد الجوار ومنصة إلطالق 
الصواريــخ والطائرات واالعتداءات اإلجرامية التي تســتهدف 

املنشآت واملصالح العاملية وخطوط املالحة البحرية.

أكد مجلس الــوزراء يف 
اجتماعه الــدوري، أمس 
األربعاء، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، برئاسة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، عىل 
مصفوفة  تنفيــذ  رسعة 
احتياجات محافظة مأرب 
يف الجوانــب العســكرية 
واإلغاثة اإلنسانية والدعم 
واالجتماعــي  الطبــي 

والشعبي.
وأشــاد املجلــس بما 
تضمنتــه املصفوفة التي 
الوزارية  اللجنــة  أعدتها 

برئاسة وزير الداخلية، من 
إجراءات لدعــم محافظة 
مأرب، يف مختلف الجوانب، 
بما يف ذلــك آليات وجهات 
التنفيــذ واملــدة الزمنية 

املحددة للتنفيذ.
وشــدد املجلــس عىل 
الــوزارات والجهات ذات 
تنفيذ كال  العالقة برسعة 
فيما يخصها يف املصفوفة 
والرفع  وفق مسار عاجل 
بمستوى التنفيذ وفق املدة 
املحــددة، مؤكداً  الزمنية 
عىل أهمية إعطــاء تنفيذ 

االحتياجــات الــواردة يف 
املصفوفة األولوية القصوى، 
خاصة املتصلة بدعم جبهة 
مارب وما تتطلبه بشــكل 

عاجل.
وأكــد الدكتــور معني 
عبدامللك، أن مــأرب اليوم 
تحمل لواء عــزة وكرامة 
وهويــة اليمــن وتحمي 
الدولة والجمهورية والنظام 
الديمقراطــي، أمام أوهام 
مليشيات عنرصية مرتهنة 
إليــران، الفتــاً إىل أن هذه 
املحافظــة ومثلما كرست 

صلف املليشــيا ســابقا 
يف 2015، وكانــت نقطة 
االنطالق للتحرير والنرص، 
فإنها ستكون بوابة النرص 
الدولة  الســتعادة  الكبري 
وإنهاء االنقالب عىل كل شرب 

يف اليمن.
وقــال رئيس الــوزراء 
“مــأرب ال تدافــع عــن 
نفســها فقط، وانما عن 
شبوة وحرضموت واملهرة 
وأبني  وعدن  وســقطرى 

لــع  لضا ا و
وتعز،  ولحج 

أطلع وزير الخارجية وشؤون املغربني الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، الثالثاء، مبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل 
اليمن مارتن غريفيث، ومبعوث الواليات املتحدة األمريكية الخاص 
إىل اليمن تيم ليندر كينغ، عىل جرائم مليشيا الحوثي بحق املدنيني 

واستهدافها لهم.
وجدد بن مبارك خالل لقائه املبعوث األممي، التأكيد عىل أن 
املليشيا الحوثية غري جادة للسالم وأن هجومها العسكري عىل 
مأرب وقصفها للمدنيني والنازحني يف هذه املحافظة املساملة يثبت 
أن قرار هذه املليشيا مرهون بيد النظام اإليراني، داعياً إىل الضغط 
عىل هذه املليشيا لتدرك بأن العنف ال يولد إال العنف وأن القتل ال 
يولد إال القتل وأن وهم ونشوة القوة تتالىش أمام إرادة وتصميم 

اليمنيني.
وأكد وزير الخارجيــة، التزام الحكومــة اليمنية بمواصلة 

انخراطها اإليجابي يف جهود إحالل السالم الشامل 
واملستدام يف اليمن.

وزير اخلارجية يطلع املبعوثني األممي 
واألمريكي عىل جرائم مليشيا احلوثي

تســلم فخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية، 
الخميس املايض، أوراق اعتماد سفراء 
كل من هولندا بير هوف، واملجر باالش 
سيلمايش، وجنوب أفريقيا كوسبورت 
خبويش، والبوسنة والهرسك محمد 

يوسيتش.
وعقب تسلم أوراق االعتماد التقى 
فخامة الرئيس بالسفراء املعتمدين 
لدى اليمن كالً عىل حده، مرحباً بهم 
وموجهاً بتذليل مهامهم ملا من شأنه 

تفعيــل وتعزيز عالقــات الصداقة 
والتعاون املشرك.

وأشــار فخامة الرئيس إىل عالقة 
اليمن املتينــة مع بلدان الســفراء 
املعتمديــن واملبنيــة عــىل التعاون 
والتنســيق يف مختلف املواقف، التي 
تهم الجميع وتخدم التعاون والسالم 
واالســتقرار، مثمناً مواقف بلدانهم 
الداعمة لجهود السالم يف اليمن، الذي 
نتطلع إليه وننشده وقدمنا يف سبيله 
التنــازالت والتضحيات الجســيمة 

ملصلحة الشعب اليمني ولحقن الدماء 
وإرساء السالم العادل واملستدام.

ولفت إىل عدم جدية مليشيا الحوثي 
اإلرهابية ومن خلفها إيران يف القبول 
بالســالم أو االكراث له انطالقاً من 
أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني 
واملنطقة بصورة عامة، مشــرياً إىل 
تصعيدها األخري املتزامن مع التحركات 
األممية والدولية إلحالل الســالم يف 
اليمــن، والذي اســتهدف النازحني 

واملدنيني يف مأرب واألعيان 

رئيس اجلمهورية ونائبه هينئان أمري الكويت باليوم الوطني لبالده

نائب رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء يعزيان يف استشهاد العميد الرشعبي

الربكاين يبحث مع رئيس الربملان العريب مستجدات األوضاع عىل الساحة اليمنية

أشاد ببطوالت الجيش والمقاومة في معركة تحرير الوطن

وزير الدفاع يؤكد عىل رضورة اقتالع جذور خملفات الكهنوت والتصدي ملليشيا اإلرهاب

مجلس الوزراء يؤكد على سرعة تنفيذ احتياجات مأرب ويحيي بطوالت قوات الجيش

رئيس احلكومة: مارب بوابة النرص الكبري الستعادة الدولة وإهناء االنقالب احلوثي

رئيس اجلمهورية يتسلم أوراق اعتامد سفراء عدد من الدول

... تفاصيل صـ 9-8

المعركة في مأرب معركة اليمنيين جميعًا

رئيس األركان: نحن عىل موعد مع النرص وسنقيض عىل املليشيا احلوثية اإلرهابية

العميد جميل: أبطال اجليش واملقاومة أفشلوا كل 
خمططات املليشيا األخرية 

أكد ناطق القوات املسلحة العميد الركن/ عبده مجيل، أن العمليات 
العسكرية متواصلة، وأبطال الجيش ورجال املقاومة أفشلوا كل 

مخططات املليشيا الحوثية األخرية عىل أسوار محافظة مأرب.
وقال العميد مجيل يف إيجاز صحفي: "إن أبطال الجيش واملقاومة 
الشــعبية يف جبهات مأرب والجوف وصنعــاء والضالع، حققوا 
انتصارات مهمة تكللت بتحرير مواقع اسراتيجية" مشرياً إىل أن 
املليشيا الحوثية املتمردة تكبدت خسائر فادحة وهزائم متواصلة، 

وفقدت أنساقها وحشودها يف مختلف جبهات القتال املشتعلة.
وأضاف أن املعارك املستمرة أسفرت عن سقوط املئات من عنارص 

املليشيا، فيما تم القبض عىل العديد منها.
وأفاد بأن قوات الجيش تخوض معارك ضارية ضد املليشيا يف 
جبهات محافظة الجوف، أهمها جبهة الخنجر واملرازيق ودحيضة 
والجدافر، حيث نفذ أبطال الجيش عــدداً من العمليات النوعية، 
أسفرت عن تحرير عدد من املواقع االسراتيجية، وتكبيد مليشيا 

الحوثي خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
وأشار إىل أن أبطال الجيش واملقاومة يسطرون مالحم بطولية يف 
جبهات مأرب الغربية والشمالية الغربية، مكبدين املليشيا االنقالبية 

خســائر فادحة لم تخرسها طيلة ســنوات الحرب 
املاضية، مؤكداً بأن املعركة البطولية للجيش أظهرت 

قال وزير اإلعالم والثقافة والسياحة معمر 
االرياني: "إن النظام اإليراني يستخدم مليشيا 
الحوثي اإلرهابية كورقة ضغط عىل املجتمع 
الدويل واإلدارة األمريكية النتزاع مكاســب 

تتعلق بإعادة إحياء االتفاق النووي".
وأضاف: "أنه بــات من الواضح الضغط 
اإليراني عىل مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
ملمارســة التصعيد العسكري عرب هجمات 
انتحارية يف جبهات مأرب، وتنفيذ الهجمات 
اإلرهابية عىل االعيان املدنية يف اململكة العربية 

السعودية".
وأشار إىل أن مليشيا الحوثي 

اإلرياين: إيران تستخدم احلوثيني ورقة ضغط النتزاع مكاسب باالتفاق النووي

من الخطوط األمامية لجبهة الجدافر في الجوف

اللواء الركن الوائيل: عازمون عىل امليض قدما حتى حترير كل تراب الوطن
العميد األشول: جبهات القتال أصبحت حمارق للمليشيا

أشــاد مدير دائــرة التوجيه 
املعنوي بالقوات املسلحة العميد 
الركن/ أحمد األشــول، باملالحم 
البطولية التي يســطرها أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
يف جبهة الجدافر ويف جميع جبهات 
املنطقة العســكرية السادســة 
بقيــادة املناضل البطــل اللواء 

الركن/ أمني الوائيل.
وثمن العميد األشــول الدعم 
واإلســناد الذي يقدمه األشــقاء 
يف تحالف دعــم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خالل زيارته، األربعاء، 

مع فريق مــن دائــرة التوجيه 
املعنوي، للمواقع التي حررها أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
مؤخراً يف جبهــة الجدافر رشقي 

مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وخالل الزيارة، نقل مدير دائرة 
التوجيــه املعنــوي، إىل الضباط 
والصف والجنود، تحيات وتهاني 
القيادة السياســية والعسكرية، 
باالنتصارات الجديدة التي حققوها 
ضد مليشــيا الكهنوت الحوثية 

املدعومة من إيران.
العميد  ووجــه 
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تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري سعـــيد الــصــوفــي
محــمــد احلــريبي
أحــمـــد عــفـيـف تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري سعـــيد الــصــوفــي
محــمــد احلــريبي
أحــمـــد عــفـيـف

إعــالن قضـائيتتمات األولى..تتمات األولى..

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بأن 
عىل املتهم/أحمد محمد ناجي الزوقري 
الحضور أىل محكمة مــارب االبتدائية 
خالل مدة شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
ما لم سيتم محاكمته غيابيا وفقا للمادة 
)285( وما بعدها من قانون االجراءات 

الجزائية.

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بان 
عىل املتهم/ محمد صالح عيل الذيباني 
الحضور إىل محكمة مــارب االبتدائية 
خالل مدة شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
ما لم سيتم محاكمته غيابيا وفقا للمادة 
)285( وما بعدها من قانون االجراءات 

الجزائية.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بانها 
تقدمــت إليها األخــت/ أفنان محمد 
الجبيل طالبة فســخ عقد نكاحها من 
املدعى عليه/ رضوان عبده أحمد محمد 
الحذيفي فعىل املدعى عليه الحضور اىل 
املحكمة مالم ستتخذ املحكمة اإلجراءات 

الالزمة.

املحكمــة  قــرار  عــىل  بنــاء 
الصــادر يف جلســة يــوم الخميس 
رجب/1442هـــ   /6 بتاريــخ 
املوافــق/2021/2/18م والذي قىض 
القرار بالنــرش عن املدعــى عليه/ 
أحمد محمد البهلويل وذلك يف القضية 
الشخصية فيما بني املدعية/ خديجه 
محمد حسن محمد واملدعى واملدعى 

عليه.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة بأنه 
وتنفيذاً لقرار املحكمة العسكرية الثالثة 
الصادر يف جلســتها املنعقدة بتاريخ: 3/
رجب / 1442هـ املوافق 2021/2/15م 
يف القضية الجنائية رقم 11لسنة 2020م 
/ج/ج والخاصة باتهــام جابر عبدالله 
الحبييش بأن عليــه  الحضور اىل املحكمة 
العسكرية الثالثة لحضور جلسة محاكمته 
مالم فســيتم محاكمته طبقا إلجراءات 
محاكمة املتهمني الفارين من وجه العدالة 
استنادا اىل نص املادة 285 وما بعدها من 
القرار الجمهوري رقم 12 لســنة 1994م 

بشان االجراءات الجزائية العام.

بناء عىل قرار محكمة األموال العامة 
االبتدائية م/ مارب يف جلستها املنعقدة 
يــوم الثالثاء املوافــق 2021/2/9م يف 
القضيــة رقم )6(لســنة 2020م غ.ج 
بواقعة االمتناع عن سداد الزكاة واملتهم 
فيها/ مراد عبدالرزاق العبيس بأن عليه 
املثول أمــام محكمة األمــوال العامة 
االبتدائية م/مارب خالل شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمته طبقا 
لنص املادة )285( وما بعدها من قانون 
اإلجراءات الجزائية باعتباره فاراً من وجه 

العدالة.

رئيس الجمهورية
 مختلف املراحل والظروف السيما خالل املرحلة الراهنة، 
مثمنني الدعم الكويتي يف املجاالت اإلغاثية واإلنسانية ألبناء 

الشعب اليمني.
وأعربا فخامة الرئيس ونائبه باسمهما وباسم حكومة 
وشــعب الجمهورية اليمنية عن أصــدق التهاني وأطيب 
التربيكات لسموه بهذه املناسبة الوطنية، متمنني له موفور 
الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق 

دوام التقدم واالزدهار.
ويف سياق آخر بعث فخامة الرئيس املشري الركن/ عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة، ونائبه الفريق الركن/ عيل محسن صالح، برقية 
عزاء ومواساة يف وفاة العميد جالل صالح القايض أركان 
حرب اللواء الثالث حزم، والذي وافته املنية وهو يؤدي واجبه 

الوطني يف جبهات العزة والكرامة.
وأشارا فخامة الرئيس ونائبه إىل مناقب الفقيد وأدواره 
الوطنية، وتضحياته وزمالئه األحرار الشجعان يف معركة 
تحرير عدن، والصمود يف مواجهة مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران، ودحر هجماتها اإلرهابية املتكررة عىل املناطق 

املحررة.
وعربا عن أصدق التعازي واملواساة، ألوالد وأرسة الفقيد 
ومحبيه وكافة آل القايض، ســائلني الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.

رئيس الجمهورية يتسلم
واملطارات املدنية يف اململكة العربية السعودية.

ونوه بدعم ومســاندة املجتمع الدويل لليمن ورشعيتها 
الدســتورية وكذلك جهود دول التحالــف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية الداعم واملساند لليمن بمختلف 
الظروف، مؤكداً أهميــة دعم اليمن يف هذه الظروف خالل 

مؤتمر املانحني املزمع عقده مطلع مارس القادم.
من جانبهم نقل السفراء تحيات رؤساء وقادة بلدانهم اىل 
فخامة الرئيس، معربين عن تطلعهم لتعزيز آفاق التعاون 
والرشاكة مــع اليمن وتعزيز جوانب الدعم واملســاعدات 
التنموية واالنســانية وزيادة جوانب التعاون مع اليمن، 

مشيدين بجهود فخامة الرئيس لتحقيق السالم يف اليمن.

نائب رئيس الجمهورية
البطــل وأدواره الوطنية والبطولية التي ســطرها مع 
رفاقه األحرار أبطال الجيش واملقاومة والقبائل الشجعان، 
يف ميادين العــزة والكرامة، يف مقارعة مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية ودحــر هجماتها اإلجرامية وإفشــال مخطط 

داعميها اإليرانيني.
ونوها بكفاءة الشــهيد العسكرية والعملية وشجاعته 
وإخالصه يف مختلف املواقع القيادية وامليدانية التي شغلها 

طوال مسرية حياته الحافلة بالتضحية.
وعربا عن أصدق التعــازي واملواســاة ألرسة وأقارب 
الشهيد وزمالئه، سائلني الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

رئيس الحكومة
 وهي وعدنا الستعادة صنعاء وذمار واب والحديدة وريمة 

وحجة والبيضاء والجوف”.
ووجه مجلس الوزراء رسالة للمرابطني يف مارب والضالع 
والجوف ومختلف جبهات العــزة والكرامة بأن الحكومة 
وجميع أبناء الشــعب اليمني معهم وســيتم تقديم كل 
اإلمكانيات لدعم صمودهم، وتسخري كل األدوات لدعمهم 
وللتخفيف عن معانــاة املدنيني ومعانــاة املاليني الذين 
استجاروا والذوا بمأرب من جرائم وصلف املليشيا الحوثية 

اإليرانية.
داعيا جميع أبناء الشعب اليمني يف الداخل والخارج، لدعم 
واسناد مأرب بمختلف الوسائل واالمكانات، باعتبار أن تعزيز 
صمود مأرب وإغاثة املدنيني فيها هي اسمى املواقف الوطنية.. 
مؤكدا أنه سيتم الرتيب مع السلطات املحلية لتسيري قوافل 
غذائية وطبية إلغاثة مأرب ونازحيها الذين يتعرضون لهمجية 
وعدوان مليشيا الحوثي وقصف مخيماتهم بشكل متكرر عىل 

مرأى ومسمع من املجتمع الدويل.
وحث املجلس أبناء الشعب اليمني يف املناطق التي الزالت 
ترزح تحت قهر وإجرام مليشيا الحوثي االنقالبية، بالحفاظ 
عىل أبنائهم، فهذه املليشيات اإلجرامية املرتهنة تغرر بهم 
لالعتداء وقتال إخوانهم اليمنيني تســوقهم نحو محرقة 
وتلقي بهم إىل املوت، مشريا اىل أن مئات بل آالف من أبنائهم 
يعودون من مأرب جثثاً وصوراً يزايد بها الحوثيون، وال ترى 

فيهم سوى وقوداً ألوهامها.
وعرب مجلس الوزراء عن خيبة أمله من املواقف الباهتة 
وتراخي املجتمع الدويل أمام إجرام وتصعيد مليشيا الحوثي 
اإليرانية عىل مأرب، واستهداف املدنيني واستخدام األطفال 

وقودا لحربها. 
الفتا اىل أن رد هذه املليشيا اإلجرامية عىل دعوات السالم 

التي أعلنهــا العالم هو بمضاعفــة اجرامها واعتداءاتها 
وخرقها للقوانني واألعراف الدولية، مؤكدا أن الســالم ال 
ُيبنى يف الفراغ، انما له رشوط وأســس، ويف كل مرة تثبت 
هذه املليشيات بأنها ال تأبه بالسالم، وال ترى يف أي مبادرات 

سوى فرصة للمراوغة واستمرار غيها.
وأشار املجلس اىل إن التصعيد عىل مأرب دليل آخر ورد 
واضح عىل تحرك املجتمع الدويل لتحقيق السالم يف اليمن، 
ما يضع جدية املجتمع الدويل يف مسار السالم أمام امتحان 
حقيقي، مؤكدا ان الحكومة الرشعية كانت والتزال تؤمن 
بالسالم الذي يحقق الهدف الذي ضحى من اجله اليمنيون، 
وبما يلبي طموحهم باستعادة الدولة وإنهاء االنقالب ووفقا 

للمرجعيات التي توافق عليها اليمنيون واالقليم والعالم.

البركاني يبحث
 يف اللقاء الذي حرضه أعضاء الربملان العربي ممدوح الصالح، 
وعيل اســحاقي، والدكتور هشام العشريي، وعمار آل عباس، 
وزينب عبداالمري، بالجهود الكبرية التي يقوم بها الربملان العربي 
يف تعزيز العمل الربملاني بــني الدول العربية للتعبري عن صوت 

الشعب العربي والدفاع عن قضاياه ومقدراته.
واستعرض الربكاني، مستجدات األوضاع التي تشهدها 
الســاحة اليمنية وتصعيد مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف 
محافظة مأرب، وعدد مــن املناطق اليمنية ورفضها لكل 
مساعي السالم األممية، وتسببها يف تفاقم الوضع اإلنساني 
واستهداف النازحني وتعطيل الحياة العامة، والجرائم التي 
ترتكبها ضد الشــعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته، 
وكذا إصدارها أحكام إعدام هزلية وباطلة بحق العرشات 
من أعضاء مجلس النواب ومصادرة ونهب ممتلكاتهم يف 
ترصف همجي يتعارض مع كافة القوانني واألعراف الدولية 

واإلنسانية.
وثمن رئيس مجلس النــواب، املواقف األخوية الصادقة 
للربملان العربي مع الشعب اليمني ورفضه التدخالت اإليرانية 
السافرة يف اليمن، ومواقفه املرشفة مع اليمن، والتي هي 
نابعة من حرص أخوي صادق عىل وحدة اليمن واستقراره 
وعروبته وهي محل تقدير واسع من كافة فئات ومكونات 

الشعب اليمني.
من جانبه أكد رئيس الربملان العربي، أن القضية اليمنية 
تحتل اهتماماً خاصاً يف الربملان العربي، باعتبارها قضية 
محورية، مشــرياً إىل أن اليمن دولة مهمة يف العمل العربي 
املشرك، مجدداً التأكيد عىل استمرار الربملان العربي العمل 
لدعم الرشعية يف اليمن يف كافة املحافل العربية والدولية، 
بغية تحقيق االســتقرار وإنهاء االنقــالب والقضاء عىل 

املرشوع اإليراني التدمريي يف املنطقة.

وزير الخارجية
بدوره، عرب املبعوث األممي عن قلقه من تدهور األوضاع 
االنســانية يف محافظة مأرب، مؤكــداً أن التوصل إىل حل 
سيايس يلبي طموحات اليمنيني عرب التفاوض وهو الحل 

إلنهاء الحرب يف اليمن.
وخــالل لقائه مبعوث الواليات املتحــدة األمريكية أكد 
بن مبارك أن املليشــيا الحوثية اإلرهابيــة أدمنت الحرب 
واسرخصت أرواح اليمنيني وخاصة األطفال الذين تزج بهم 
يف أتون معاركها الخارسة تنفيذاً لألوامر التي تتلقاها من 

النظام اإليراني لغرض زعزعة أمن اليمن واملنطقة.
وأضاف: "أن قوات الجيش الوطني يف مأرب وغريها من 
املحافظات تقوم بواجبها الوطني للدفاع عن املدن واملدنيني 
ضد هذا العدوان اإلرهابي الحوثي"، محــذراً من الكلفة 
اإلنسانية الكبرية الناشئة من استمرار هذا التصعيد خاصة 
مع ما تقوم به هذه املليشــيا اإلرهابية من اعتداءات عىل 
مخيمات النازحني يف مأرب واستخدامهم كدروع برشية، 
أو من خالل تحشيدها املستمر للمقاتلني وتجنيد األطفال 
وإرسالهم لجبهات القتال يف انتهاك صارخ لكافة األعراف 

والقوانني الدولية واإلنسانية.
وأكد بن مبارك، أن التصعيد العسكري الحوثي املستمر 
يف مأرب، وكذلك يف تعز التي سقط فيها عرشات من املدنيني 
مؤخراً نتيجة للقصــف الحوثي العشــوائي عىل املباني 
السكنية، ويف الحديدة التي اســتهدفت فيها املليشيا حي 
املنظر املكتظ بالسكان متسببة بسقوط عرشات الضحايا 
ونزوح عدد من األرس، باإلضافة إىل تعنت املليشيا الذي أفشل 
مفاوضات تبادل األرسى يف عمــان مؤخراً كل ذلك يظهر 
بشكل واضح أن هذه الجماعة ال تبدي أي نوايا جادة تجاه 
تحقيق السالم أو تجاه الحفاظ عىل أرواح اليمنيني، مشرياً 
اىل أن هذا األمر يتطلب من الواليات املتحدة واملجتمع الدويل 
ممارسة ضغوط حقيقية عىل هذه املليشيا إلجبارها عىل 
وقف العنف والقبول بحل ســيايس يحقق السالم يف اليمن 
بناء عىل املرجعيات الثالث وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة 

بالشأن اليمني وعىل وجه الخصوص القرار 2216.
من جانبه جدد مبعوث الواليــات املتحدة، موقف بالده 
برضورة وقف الحوثيني لجميع العمليات العســكرية عىل 
مأرب واالمتناع عن األعمال املزعزعة لالستقرار يف اليمن، 
مؤكداً عىل أنه ال حل عسكري للوضع يف اليمن، مجدداً دعم 

بالده للحكومة الرشعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.

وزير الدفاع يؤكد
الدولة االتحادية.

وقال: "نطمنئ شعبنا بأننا قادرون عىل تجاوز التحديات 
والعوائق التي فرضتها مليشيا التمرد واإلرهاب وأن األبطال 
امليامني يتمتعون بمعنويات وكفاءة قتالية عالية وُيفشلون 
محاوالت العدو الحوثي من االقراب من مأرب ويكرسون 

هجماته ومحاوالته اليائسة يف مختلف الجبهات".
وثّمن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية إىل جانب الشعب اليمني 
وقواته املسلحة يف معركة الدفاع العربي املشرك يف التصدي 
للمخططات واألطماع اإليرانية ومليشــياته الحوثية التي 
تسعى لتمكني املرشوع اإليراني من اليمن وتحويلها ساحة 
ومنطلق لتهديد الجوار ومنصة إلطالق الصواريخ والطائرات 
واالعتداءات اإلجرامية التي تســتهدف املنشآت واملصالح 

العاملية وخطوط املالحة البحرية.

اإلرياني: إيران تستخدم الحوثيين
تمر بمأزق كبري بعد فشــلها يف تنفيــذ املهمة املوكلة 
إليها، واالســتنزاف اليومي لعنارصها وعتادها يف مختلف 
جبهات محافظة مأرب، يف ظل حالة الجمود التي يمر بها 
امللف التفاويض اإليراني، ومنع طهران للمليشيا من وقف 
تصعيدها أو اإلذعان لدعوات التهدئة كي ال يؤثر ذلك عىل 

موقفها التفاويض.
 وطالب االرياني من املجتمع الدويل واألمم املتحدة والدول 
دائمة العضوية يف مجلس األمن مطالبني بمواقف صارمة 
إزاء دور إيــران الخبيث يف اليمن ودفع مليشــيا الحوثي 
للتصعيد وإشــعال فتيــل املواجهات يف جبهــات مأرب، 
وتقويض دعــوات التهدئة وحل األزمة بطريقة ســلمية 
وفقاً للمرجعيات الثالث، دون اكراث باستمرار نزيف الدم 

واملعاناة اإلنسانية املتفاقمة.

رئيس األركان
ويف ســياق متصل أكد رئيس هيئة األركان العامة، أن 
الجيش الوطني مستمر يف معركة الدفاع عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
وقال الفريق بن عزيز: "سنقاتل مليشيا الحوثي االنقالبية 
دفاًعا عن اليمن وأمنه واستقراره وهويته، ومعنا إخوتنا يف 

تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية".
جاء ذلك خالل استقباله، االثنني، لوفد القوات املشركة 
وأبناء الساحل الغربي، الذي وصل محافظة مأرب عىل رأس 
قافلة غذائية دعماً ألبطال الجيش واملقاومة الشعبية الذين 
يواجهون مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران يف 

مختلف جبهات القتال باملحافظة.
وثّمن الفريق بن عزيز، مبادرة أبناء الســاحل الغربي 
وقيادة القوات املشــركة التي تجسد واحدية املعركة ضد 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، قائالً: "نحن وأنتم وكل أحرار 
اليمن يف خندق واحد وهدفنا واحد هو أمن واستقرار الوطن، 
سالمة اليمن أرضاً وإنســاناً من الدنس اإليراني"، مؤكداً 
امليض يف نسق واحد من أجل القضاء عىل املرشوع الحوثي 

اإلرهابي الخبيث.
وأضاف: "نحن وأنتم وكل اليمنيني األحرار أهل ســالم 
وأهل تصالح وتسامح، نمد أيدينا للسالم مع كل من يريد 

السالم وكل من يريد األمن واالستقرار لليمن".
وشــدد رئيس هيئة األركان عىل تكاتف جميع القوى 
واالتحاد بال تفرقة ألن اليمن أمانة يف أعناق الجميع، ولن 

تستقر يف وجود املليشيا اإلرهابية الحوثية.
من جانبه قال قائد وفد القوات املشركة وأبناء الساحل 
الغربي العميد الركن/ طه الجعمي: "نحن اليوم بني إخواننا 
يف مأرب لنؤكد واحدية املعركة وإننا نقف صًفا واحًدا ضد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية يف مأرب ويف الساحل الغربي ويف كل 
الجبهات"، مؤكداً أن القوات املشركة مستعدة لتثبت القول 
بالعمل بدمائهم وأرواحهم، فالســاحل الغربي احتوى كل 
األحرار من كل املحافظات كما استقبلت مأرب كل األحرار 

ملواجهة املليشيا الحوثية اإلرهابية.

العميد األشول
أبناء الشــعب اليمني والعالم أجمع، أكد خاللها أن قوات 
الجيش تقف اليوم عىل مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة 
الجوف، الفتاً إىل ما يبثه العدو من دعاية زائفة وأكاذيب يضلل 

من خاللها البسطاء ويحشدهم إىل محارق املوت.
كما خاطب األهايل يف مناطق سيطرة املليشيا: "احفظوا 
أبناءكم وإخوانكم وأنفســكم فاملناطق التي تتواجد فيها 
القوات املســلحة ورجال املقاومة وأحرار اليمن أصبحت 
محارق للمليشيا الحوثية وســيكون الخالص منها قريباً 

بإذن الله".
ودعا العميد األشــول، الصليب األحمر الدويل النتشال 
جثث قتىل مليشيا الحوثي الذين خلفتهم املليشيا وراءها 
يف صحاري الجوف والذت بالفرار، مؤكداً أن املليشيا تستغني 
عن مقاتليها عندما يصابون أو يقتلون وتركهم يتعفنون 

يف الجبال والوديان والصحاري.
ولفت إىل أن هذا النهج تمارسه املليشيا أيضاً مع املشايخ 

والوجهاء واألعيان الذين ساندوها أثناء انقالبها عىل الدولة، 
وهاهم اآلن يصفونهم متى ما اســتغنوا عن خدماتهم يف 
غمضة عني، وآخرها حادثة الشيخ أبو نشطان الذي أقدمت 
املليشــيا عىل تصفيته مع أبنائه ونسائه، ومن ثم تغطي 

جريمتها بـ”التحكيم القبيل” بكل غطرسة واستهتار.
كان يف استقبال العميد األشول والفريق الذي معه قائد 
املنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمني الوائيل وقائد 
اللواء 22 مشــاة العميد عبده املخاليف، وعدد من قيادات 

الوحدات العسكرية يف الجبهة.
بدوره أكد قائد املنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن/ 
أمني الوائيل، أن مليشيا الحوثي املتمردة، تتعرض لخسائر 
برشية ومادية كبرية بشكل يومي، يف مختلف جبهات القتال.

وقال اللواء الوائيل يف ترصيح لـ “26سبتمرب” إن املنطقة 
العسكرية السادسة ثابتة يف مواقعها، وتتقدم وفقا لخطط 
عســكرية محكمة، يتم وضعها وفقا ملــرسح العمليات 

القتالية.
وأضاف: "انتصاراتنا تتــواىل ومعنويات أبطال الجيش 
كبرية، وعازمون عىل امليض قدما حتــى تحرير كل تراب 

الوطن".
وثمن قائد املنطقة العســكرية السادسة، دور تحالف 
دعم الرشعية، يف إسناد أبطال الجيش يف معركة استعادة 

مؤسسات الدولة.

العميد مجلي: ابطال الجيش
مدى التماسك والتالحم الشعبي يف مواجهة املليشيا.

وأشاد العميد مجيل بالجهود الكبرية التي بذلها ويبذلها 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية بالدعم 
واإلســناد الذي كان له اإلســهام الكبري يف تدمري اآلليات 
والتعزيزات، القادمة إىل املليشــيا الحوثيــة من مناطق 
سيطرتها، إضافة إىل شن الغارات املحكمة عىل تجمعاتها 

ومواقعها العسكرية، محققة أهدافها وبدقة.
ولفــت إىل أن قوات الجيش يف جبهات نهم، اســتنزفت 
املليشــيا املتمردة وكبدتها خســائر كبرية يف عنارصها 
وعتادها، من خالل االســتهداف املركز بقذائف املدفعية، 
إضافة إىل عمليات االســتدراج، وإفشــال التسلالت التي 
قضت عىل العرشات من املليشيا، وأجربت من تبقى منها 

عىل الراجع والفرار.
وقال مجيل: "إن عمليات قواتنــا الدفاعية والهجومية 
خالل األيام املاضية حققت املرجو منها، وزعزت املليشيا 
إىل أعىل مســتوياتها القيادية، التي شعرت أنها وقعت يف 
كماشة الجيش واملقاومة يف مأرب، فلجأت إىل أساليب أخرى 
لتثبيت وتعزيز معنويات عنارصها، إال أن هزيمتها تالحقت 

وأوصالها تقطعت يف أطراف مأرب".
وأكد أنه من االسراتيجية القتالية للجيش تمحورت يف 
أساليب اإلغارة وااللتفاف والتطويق واملناورة، واملفاجأة 
واألعمال التعرضية املباغتة، كبدت املليشيا خسائر كبرية 

يف األرواح والعتاد. 
ودعا العميد مجيل اللجنــة الدولية للصليب األحمر بأن 
تضغط عىل قيادات املليشيا من أجل انتشال جثث قتالها، 
من مناطق رصواح، وهيالن واملخدرة، واملناطق املجاورة 
لها، ممن زجت بهم يف عملياتها االنتحارية، وأودت بهم إىل 

محارق املوت والهالك.
وأفاد ناطق القوات املسلحة بأن اإلعالم العسكري تصدى 
لكل أساليب املليشيا الحوثية اإلرهابية يف الحرب النفسية 
والشــائعات والدعايات واألراجيف، واالتصاالت الفاشلة، 
التي كانت تهدف لرويع وتخويف وتهديد سكان محافظة 
مأرب، والتي ذهبت ســدى، كما ذهبت حشودها البرشية 

يف الجبهات.
وقال: "إن معركة اليوم أكدت عظمة التالحم الشــعبي 
الكبري مع الجيــش واملقاومة ورجــال القبائل يف مأرب 
الحضارة والتاريخ واألمجاد من كل املحافظات اليمنية بال 
اســتثناء، وهو ما يدل عىل أن النرص قادم وقريب لتحرير 
العاصمة صنعاء وبقية املحافظــات التي ما زالت تحت 

سيطرة املليشيا الحوثية املدعومة من إيران".
ودعا العميد مجيل املواطنني يف مناطق سيطرة املليشيا 
الحوثية إىل عدم الســماح بالزج بأبنائهم مع املليشيا يف 

معارك خارسة ضد شعبنا اليمني وقواته املسلحة.
إىل ذلك أشاد العميد مجيل باملعنويات العالية والكفاءة 
القتالية التي يتمتع بها أبطال الجيش، بتنفيذهم للخطط 
العسكرية االســراتيجية والتعبوية والتكتيكية، التي تم 
وضعها الســتكمال تحرير ما تبقى مــن املناطق تحت 
سيطرة املليشيا االنقالبية الحوثية، مشيداً برجال القبائل 
وإسنادهم للجيش وتفانيهم من أجل الحفاظ عىل الوطن 

وأمنه واستقراره وتخليصه من املليشيا االنقالبية.
ونوه ناطق الجيش باليقظة األمنية العالية والجاهزية 
لدى منتسبي األجهزة األمنية والتعاون من قبل املواطنني 
بمحافظة مأرب، الذي من خاللــه تم القبض عىل الخاليا 
التخريبية واإلرهابية، داعياً إىل الرضب بيد من حديد كل من 
تسّول له نفسه املساس باألمن واالستقرار أو من يسعى إىل 

إقالق السكينة العامة يف املحافظة.

إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بأنه 
تقدمت اليها االخــت/ ذكرى نارص 
أحمــد الداهر بدعوى فســخ عقد 
نكاحها للغيبة وعــدم االنفاق من 
املدعــى عليه / عــيل يحيى محمد 
محسن ، فعىل املدعى عليه الحضور 
اىل املحكمة للجلسة بتاريخ: 2 2/1 

/2021م.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنة 
تقدمة اليها االخت بقلة يحيى أحمد 
ضيف الله مدعية أنه وقع خطأ يف جواز 
سفرها وأنهم ذكرو اسمها بقلة يحيى 
أحمد ضيف اللــه والصحيح أنه بقله 
يحيى أحمد صالــح الزعبيل، ومن له 
أي اعرض عليه تقديمة امام املحكمة 
خالل مدة شــهر من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن

تعلــن محكمة مارب االبتدائيــة املنفذ ضده 
/ عبداللــه عيل محمد جغمــان لتنفيذ الحكم 
االبتدائي الصادر من  محكمة مارب / االبتدائه 
برقم)110( 1442هـ وتاريخ17 رجب سنة 41هـ 
املوافق2020/3/12م خالل املدة القانونية سبعة 
ايام وذلك بشان القضية التنفيذية رقم )70( سنة 
42هـ فيما بني طالبــة التنفيذ / فتحية صالح 
حسن الرويشــان واملنفذة ضده/ عبدالله عيل 

محمد جغمان

تعلن نيابة املنطقة العســكرية الثالثة بأنه وتنفيذ 
لقرار املحكمة العســكرية الثالثة الصادر يف جلستها 
املنعقدة بتاريخ 19/جمــاد االخر/1442هـ املوافق 2 
/2 /2021م يف القضية الجنائية رقم 34 لسنة 2020م 
/ج.ج والخاصة باتهام درهم قائد الدرحول مالم فسيتم 
محاكمتهم طبقاً إلجراءات محاكمه املتهمني الفارين من 
وجه العدالة استناداً إىل نص املادة 285 وما بعدها من 
القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن اإلجراءات 

الجزائية العام.

تعــز  رشق  محكمــة  تعلــن 
االبتدائيــة للمدعــى عليــه / عــيل 
ــودي  ــده الع ــد عب ــي محم ناج
الحضــور إىل املحكمــة للــرد عــىل 
ــة  ــن املدعي ــة م ــوى املرفوع الدع
ــى  ــد يحي ــد أحم ــاة محم / نج
قاســم بشــأن طلــب فســخ 
ــة  ــك بالقضي ــا وذل ــد زواجه عق
ــنة  ــم )118( لس ــخصية رق الش
1442هـ خــالل شــهر مــن تاريخ 
نــرش هــذا اإلعــالن مــا لم ســيتم 
القضيــة  إجــراءات  يف  الســري 
ــادة  ــا للم ــوب وفق ــه منص بوج
)45 ( مــن قانــون املرافعــات 
 )  40( رقــم  املدنــي  والتنفيــذ 

2002م. لســنة 
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 يف بيان الجمهوريــة اليمنية أمام 
مجلــس األمن يف الجلســة املفتوحة 
حول الحالة يف الرشق األوسط )اليمن( 
الخميس املايض، أكدت الحكومة اليمنية 
انخراطها البناء مع جهود األمم املتحدة 
عرب مبعوثها مارتن غريفيث للتوصل 
إىل سالم شامل ومســتدام مبني عىل 
مرجعيات الحل السيايس املتفق عليها" 
املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشــامل، 
وقــرارات مجلس األمــن ذات الصلة 
بالشأن اليمني وعىل رأسها القرار 2216 

.")2015(
وقال مندوب اليمن الدائم لدى االمم 
املتحدة السفري عبدالله السعدي : إنه 
ومن منطلق مسؤولية الحكومة اليمنية 
تجاه أبناء الشعب اليمني، نسعى ليس 
فقط لوقف الحرب العبثية التي شنتها 
املليشــيا الحوثية بدعم وتسليح من 
النظام اإليرانــي املارق وإنما إىل إنهاء 

النزاع بشكل جذري.
وأضاف :  املوقــف الحقيقي لتلك 
املليشيا من عملية السالم ظهر جليا 
بعــد قــرار اإلدارة األمريكيــة إلغاء 
تصنيف الحوثيني جماعــة إرهابية، 
فبدالً من التعامل اإليجابي مع القرار 
، قامت املليشــيا الحوثيــة بتصعيد 
عســكري خطري بمحافظــة مأرب 
املكتظة بالسكان والنازحني من خالل 
هجوم عسكري واســع من مختلف 
الجبهات، باإلضافة للقصف بالصواريخ 
الباليستية والطائرات املسرية، وكذلك 
استهدافها لألعيان املدنية يف السعودية 
ومنها استهداف مطار أبها املدني، كل 
هذا يأتي بالتزامن مع التحركات األممية 
والدولية إلحالل السالم وإنهاء الحرب. 
مؤكدا أن التصعيد الحوثي كشــف 
بوضوح أن تلك املليشيا تتحرك كأداة 
لتنفيذ األجندة اإليرانية إلفشــال كل 
الجهود التي يبذلها األشقاء واألصدقاء 

واملجتمع الــدويل إلنهاء الرصاع داعيا 
مجلس األمن لتحمل مسؤولياته لوقف 
هذا التصعيد الخطــري عىل محافظة 
مأرب واتخاذ موقف صارم وحاســم 

ومراجعة املواقف. 
ولفت إىل أن تحذيرات الحكومة اليمنية 
من أن إرسال أي إشارات ورسائل من 
قبل املجتمع الــدويل الهادفة لتخفيف 

الضغط ســيتعامل معها الحوثيون 
بشكل ســلبي وقال لم ننتظر كثرياً 
لنرى االنعكاس السلبي لتلك الرسائل 
وما حذرنا منه ، فقد قامت املليشــيا 
بالتصعيد ومواصلة أعمالها اإلجرامية 
وهجماتها اإلرهابيــة عىل املدنيني يف 
محاولة لفرض أمر واقع عىل اليمنيني 
مطالبا مجلس األمن بممارسة أقىص 
درجات الضغط عىل تلك املليشيا، ومن 
خلفها النظام اإليراني، لوقف عدوانها 
وتصعيدها العســكري، ووضع حد 
لسلوكها اإلجرامي واإلرهابي ودفعها 
نحو خيار الســالم لتجنيب الشعب 

اليمني املزيد من الدمار واملعاناة .
وأشار إىل أن اتفاق ستوكهولم الذي 
مثل بارقة أمــل يف نهاية العام 2018 
كخطوة إيجابية ومتقدمة نحو الوصول 
إىل السالم الشــامل، وذلك من خالل 
اتفاقاته الثالث حول الحديدة، وتعز، 
وتبــادل األرسى واملعتقلني، تعاملت 
معه املليشيا الحوثية كوسيلة إلطالة 
أمد الحرب وحولت مدينــة الحديدة 
إىل ثكنة عســكرية واستحدثت أنفاقا 
وحفريات، ونرشت تعزيزات عسكرية 
يف مداخل وشوارع املدينة، واستهدفت 
املدنيني واملنشآت الصناعية واألعيان 
املدنية، األمر الذي أدى إىل تفاقم املعاناة 
اإلنسانية وانتشــار املجاعة يف بعض 

مناطق املحافظة.
وقامــت بفتــح جبهــات جديدة 
واستغلت املعاناة اإلنسانية لليمنيني، 
ففــي الحديدة تواصل تلك املليشــيا 
ارتكاب االنتهاكات اإلنسانية الجسيمة 
واستهداف املناطق السكنية، وآخرها 
تدمري مسجد القاسمي يف حي املنظر 

خالل األسبوع املايض. 
وأضاف.. نتيجة اســتمرار املليشيا 
الحوثية يف تقويض تنفيذ اتفاق الحديدة 
وعرقلة عمل البعثــة وتقييد حريتها 
وحركتها، ورفض ازالة األلغام ومنع 
فتح مسارات إنسانية ، لم تتمكن البعثة 
األممية لدعم اتفاق الحديدة منذ إنشائها 
حتى اليوم من القيام بكامل مهامها ، 
كما لم تتمكن من التحقيق يف حادثة 
استهداف ضابط االرتباط الصليحي، 
وهو ما يعني أنها غري قادرة عىل حماية 
ضباط االرتباط العاملني تحت إطارها، 
ونجدد هنا الدعوة بنقل مقر البعثة إىل 
منطقة ال تخضع فيها لعراقيل وابتزاز 
الحوثيني وأن تستأنف دورياتها، ونقاط 

املراقبة وتحركاتها البحرية. 
وأوضح أن استمرار املليشيا الحوثية 
يف ارتكاب األعمال التخريبية واإلرهابية 
يف البحر األحمر ومضيق باب املندب من 
خالل إطالق الزوارق املفخخة والطائرات 

املسرية وزرع األلغام البحرية، يشكل 
تهديًدا خطريا للدول املطلة عىل البحر 
األحمر وتهديًدا لسالمة وحرية املالحة 
وممرات الطاقة يف إحدى أهم املمرات 

املائية الحيوية يف العالم.
فيما يخص تعز أعرب عن استغراب 
الحكومة من صمت املجتمع الدويل أمام 
االنتهاكات الجســيمة التي تمارسها 
املليشيا الحوثية يف املحافظة من حصار، 
وسياســة تجويع، وقصف عشوائي 
واســتخدام القناصة الغتيال املدنيني 
بمن فيهم النساء واألطفال، ونشطاء 
وناشــطات املجتمع املدني، مؤكدا أن 
تلك الجرائم تســتدعي وقفة صارمة 
من قبل املجتمع الدويل ، ومحاســبة 
مرتكبيها، والضغط عىل املليشيا لتنفيذ 
مقتضيات تفاهمات تعز ورفع الحصار 

عن املدينة.
يف ملف األرسى واملعتقلني شــكر 
السفري الســعدي مملكة األردن عىل 
اســتضافتها للجولــة األخرية من 
املشاورات التي انطلقت يوم ٢٣ يناير 

املايض.
وقال: وبالرغم من اقراب املتحاورين 
من التوصل إىل اتفاق خالل األسابيع 
األوىل من املفاوضــات، إال أن املوقف 
الحوثــي تغري بشــكل كيل بعد قرار 
الواليات املتحدة رفع تصنيف الحوثيني 
جماعة إرهابيــة، األمر الذي انعكس 

سلبا عىل سري املفاوضات.
الحكومــة دعــت إىل الضغط عىل 
املليشــيا الحوثية إلطالق رساح كافة 
االرسى واملختطفني بما فيهم األربعة 
املشــمولني بقــرار مجلــس األمن 
والصحفيني ومعتقيل الرأي واملعتقلني 
السياسيني واألكاديميني املدنيني مؤكدا 
التزام الحكومــة اليمنية بمبدأ إطالق 
رساح الــكل مقابل الــكل، ودعوتها 
املجتمع الدويل للضغط عىل املليشــيا 
الحوثية لكي تتوقــف عن مماطلتها 
وأاّل تستخدم هذا امللف اإلنساني كأداة 

تفاوض سياسية.

البيان تطــرق إىل الهجوم اإلرهابي 
الجبان الذي استهدف الحكومة اليمنية 
لحظة وصولهــا إىل مطار عدن الدويل 
مفيــدا أن الحكومة عقدت العزم عىل 
القيام بمهامها والوقوف يف وجه كل 
التحديــات انطالًقا من مســؤوليتها 
الوطنية، حيث تعمــل من العاصمة 
املؤقتة عدن لتنفيذ برنامجها املتضمن 
اهداًفا رئيســية وأولويــات تتمحور 
يف استكمال اســتعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب وتحقيق األمن واالســتقرار 
والتعــايف االقتصادي ورفــع املعاناة 

اإلنسانية.
وأشــار إىل أن وجود الحكومة عىل 
األرض يســهم يف تخفيف الكثري من 
التحديات القائمة .. معرباً عن تطلع 
الحكومة إىل دعم األصدقاء واألشقاء 
لإلســهام يف مواجهــة التحديــات 
االقتصادية واإلنســانية، واإلســهام 
الفاعل يف إنجاح برنامجها للعام 2021 

الذي أطلق عليه عام التعايف.
وقال: إننا ويف الطريق الشائك نحو 
تحقيق الســالم املســتدام والشامل، 
نعمل بكل قوة من أجل تخفيف معاناة 
اليمنيني االقتصادية واإلنســانية" .. 
مشــرياً يف هذا اإلطــار إىل ان برنامج 
الحكومة تضمن يف املجال االقتصادي 
هدفني، األول تطبيق سياسات عاجلة 
للحد من التدهور االقتصادي، والثاني 
العمل عىل تنمية القطاعات االقتصادية 
واالنتاجية وتعزيز البيئة االستثمارية 
ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات 
املجتمــع املدنــي يف جهــود التعايف 

االقتصادي.
واضاف.. تضمن الربنامج يف محور 
البنية األساســية والطاقــة والبيئة، 
إصالح ما ترضر من البنية األساسية 
واملرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقاً 
لألولويــات امللحة وتطبيــع األوضاع 
يف العاصمــة املؤقتة عــدن واملناطق 
املحررة والبدء بأنشطة إعادة اإلعمار" 
.. مطالباً يف هذا اإلطار وبشــدة األمم 
املتحدة ووكاالئهــا واملانحني الدوليني 
بتحويل األمــوال واملصارفة من خالل 
البنك املركزي، كون قرار كهذا سيسهم 
مساهمة كبرية يف الحفاظ عىل قيمة 
الريال اليمني وســينعكس ذلك عىل 

مختلف نواحي الحياة .
وأفاد أن الحكومة اليمنية تتطلع اىل 
نجاح أعمال مؤتمر املانحني الخاص 
باليمن واملقرر عقده يف األول من مارس 
املقبل وتدعو رشكائها املانحني والدول 
الشــقيقة والصديقة التربع بسخاء 
لدعم خطة االستجابة اإلنسانية للعام 
2021 واملساعدة يف التخفيف من معاناة 

اليمنيني اإلنسانية.
فيما يخص أزمة خزان صافر أشار 
إىل أن الحكومــة اليمنية حذرت مرارا 
من مماطلة وتعنت املليشيا الحوثية 
وتالعبها بملــف خزان صافر الخطري 
واستخدامه للمساومة وابتزاز املجتمع 
الدويل دون اكراث للتحذيرات والعواقب 
الناجمة من أي ترسب وشيك ألكثر من 
مليون برميل من النفط وتأثرياته البيئية 
واالقتصادية واإلنسانية الوخيمة عىل 

اليمن ودول املنطقة واملالحة الدولية.
وقال : تفاجأ املجتمع الدويل بعد مرور 
8 أشهر من النقاشات مع األمم املتحدة 
براجع الحوثيني مجدًدا عن التزاماتهم 
ورفضهم منح الفريق الفني التصاريح 
والضمانات الالزمة للوصول إىل الناقلة 
عىل الرغم من جهود املجتمع الدويل و 
مجلس األمن بالضغط عىل املليشــيا 
الحوثية للســماح بوصــول الفريق 
الفني لألمم املتحدة إىل الخزان للقيام 
بعملية التقييم والصيانة األولية تمهيدا 

لتفريغه. 
السفري السعدي اختتم بيان اليمن 
بالقول: لطاملا أوهمت املليشيا الحوثية 
املجتمع الدويل بأن هناك ضوءا يف نهاية 
النفق لكنها تعود يف كل مرة لتكشف 
عن وجهها الحقيقــي وتبني أن تلك 
الوعود لم تكــن إال مناورات تهدف إىل 
تضليل املجتمع الدويل واستخدام امللف 
للمساومة السياســية وابتزاز األمم 
املتحدة ومجلس األمــن، فمنذ العام 
املايض ونحن نسمع أن عملية التقييم 
والصيانة ســتبدأ خالل أسابيع لكننا 
نخىش أن تصبح هذه األسابيع سنوات 
وتقع الكارثة الكربى التي سيدفع ثمنها 

اليمن ،واالقليم، والعالم.

في بيان الجمهورية اليمنية أمـام مجلس األمـن

الثالث املرجعيات  وفق  الشامل  السالم  جهود  مع  البناء  انخراطها  تؤكد  احلكومة 

  الحكومة عازمة على القيام بمهامها في وجه التحديات انطالقًا من مسووليتها الوطنية 
  تصعيد المليشيا أظهر الموقف الحقيقي لها من عملية السالم 

  المليشــيا تتحــرك كأداة لتنفيــذ األجنــدة اإليرانيــة إلفشــال كل الجهــود
  انتهاكات المليشيا 
تســتدعي  تعــز  فــي 
وقفــة صارمة من قبل 

المجتمع الدولي

حتل الذكرى التاسعة النتخاب فخامة األخ املشير الركن/ حتل الذكرى التاسعة النتخاب فخامة األخ املشير الركن/ 
 عـبدربهعـبدربه منصور هـادي منصور هـادي

رئيسًا للجمهورية فـي 21 فبراير  2012
 فـي عملية انتخابية دميقراطية أشـاد بها العالم أجمع.

وبهــذه املناســبة يســرني أن أتقــدم بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
إلــى فخامتــه وإلــى القيــادة السياســية وإلى كافــة أبنــاء الشــعب اليمني.

متمنيًا أن تعود هذه املنــاسبة وقد حتقق لوطــننا
الرقي واالزدهار فـي ظل قيادته احلكيمة..

اللواء الركن/ عبدالوهاب الوائلي
محــافـــظ محافــظـة إب
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 عدن/ تقرير
منذ انتخــاب الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيســا للجمهورية يف 21 فرباير 
2012 بات لهذا التاريخ رمزية كبرية ففيه 
انطلق الشــعب اليمني صوب املستقبل 
وهو ينجز أول أهداف الثورة الشــعبية، 
وفقــاً للمبادرة الخليجيــة التي نظمت 
إجراءات نقل الســلطة، برعاية إقليمية 
ودولية أكدتها قرارات مجلس األمن الدويل.
وبعد مرور تســعة أعــوام عىل ذلك 
اإلنجاز الوطنــي والتاريخي ال يزال لهذا 
اليوم مكانته باعتبــاره محطة االنتقال 
االستثنائي التي شــاركت فيها القوى 
السياســية واملكونات الثورية ورعاها 
األشــقاء واألصدقــاء ودعمها املجتمع 
الدويل، وتتعزز أهمية هذه املحطة يف ظل 
ما تعيشه اليمن من حرب دامية أشعلت 
فتيلها جماعة االنقالب الحوثي اإلرهابية 
عندما قامت بانقالبها املشؤوم يف سبتمرب 

2014، بدعم ورعاية إيرانية.
وكلمــا زادت الجماعة الســاللية يف 
ارتكاب جرائمها بحق الشعب اليمني كلما 
زاد تمسك اليمنيني باإلنجازات التاريخية 
التي حققتها القــوى الوطنية يف أعقاب 
ثــورة فرباير 2011، وبقــدر ما تكرس 
العصابات الحوثية كل جهودها الستهداف 
اليمن أرضا وتاريخا وشعبا وهوية كلما 
بدا يوم الحادي والعرشيــن من فرباير 
أكثر إرشاقة وهو يعرب عن طموح ماليني 
اليمنيني يف طي صفحة املايض والتوجه إىل 
بناء الدولة املدنية الحديثة التي تقوم عىل 
العدالة واملســاواة واملشاركة يف السلطة 

والثروة.
وما بني فربايــر 2020 وفرباير 2021 
سعت القيادة السياسية ممثلة بالرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
لتوحيد الجهود وتســوية الخالفات يف 
صفوف القــوى السياســية املناهضة 
لالنقالب الحوثــي من خــالل التأكيد 
عىل تنفيذ اتفاق الريــاض الذي وقعته 
الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل يف 
نوفمرب 2019، وجاءت توجيهات الرئيس 
هادي وقراراته معززة لهذا التوجه الذي 
يجعل تنفيــذ اتفاق الريــاض مقدمة 
رضورية ملواجهة مليشيا الحوثي والعمل 
عىل إنهاء االنقالب واســتعادة الدولة، 
وظل ذلك املوقف الداعم التفاق الرياض 
يتصدر التحركات الرئاســية، بالتزامن 
مع التأكيد عىل االلتــزام الكامل بكل ما 

تتضمنه الجهود الكريمة من قبل قيادة 
التحالف العربي لدعم الرشعية واململكة 
العربية الســعودية الداعمــة لليمن يف 
مختلف املجاالت ويف مقدمتها دعم القيادة 
السياسية والعســكرية ممثلة بفخامة  
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة. وذلك ملواجهة مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.

آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أفضت جهود األشقاء يف قيادة التحالف 
واململكــة العربية الســعودية يف العام 
املنرصم إىل توافــق الحكومة الرشعية 
واملجلس االنتقايل عىل آلية ترسيع تنفيذ 
اتفاق الرياض الذي وقعه الطرفان وتعثر 
تنفيذه عدة أشــهر، فكان البد من دفع 
أطراف االتفاق إىل تنفيــذه وتحديد آلية 
متفق عليها لتسهيل تطبيقه عىل األرض 
وتجاوز العوائــق التي حالت دون تنفيذ 

بنوده.
ويف ضوء التوافق الجديد أواخر شهر 
يوليو املايض حرضت القرارات الصادرة 
عن رئيــس الجمهوريــة ومنها تعيني 
محافظ عدن، لتؤكد حرص الرئاسة عىل 
تجاوز الخالفات البينية ومبارشة تنفيذ 
ماتم االتفاق عليه مهما كانت املعوقات 
والصعوبــات، وخالل الفــرة املاضية 
كانت الرئاسة هي السباقة دائماً لتقديم 
التنازالت حرصا عىل ردم الفجوة وتسوية 
الخالفــات وتقديرا لجهود األشــقاء، 
وانطالقا مــن كونها ترى أن املليشــيا 
العنرصية الحوثية تمثل العدو األسايس 
واملعركــة معها هي املعركــة الوطنية 
الحقيقية الســتعادة مؤسسات الدولة 
واستكمال تحرير كل شرب يف اليمن من 

سيطرة العصابات اإلرهابية االنقالبية.
وعىل الرغــم من وجــود الكثري من 

املعوقــات والعراقيل يف طريــق تنفيذ 
اتفاق الرياض، خاصة ما يتعلق بالشق 
األمني والعسكري من االتفاق، ويتضمن 
انسحاب املعســكرات وتسليم  األسلحة 
الثقيلــة للدولــة واندمــاج الوحدات 
العســكرية واألمنيــة يف وزارتي الدفاع 
والداخلية، إال أن تجاوب الرئيس هادي مع 
الجهود الصادقة من قادة اململكة العربية 
السعودية أسهم يف الدفع بعجلة االتفاق 
لتميض قدماً يف سبيل اســتعادة األمن 
واالستقرار وتوفري الخدمات واستئناف 
عمل املؤسسات الحكومية، فكانت تلك 
القرارات التي شملت تعيني محافظ ومدير 
أمن للعاصمة املؤقتة خطوة عملية تؤكد 
رضورة أن يقــوم كل طرف بما التزم به 
من بنود االتفاق، سيما وأن الشخصيات 
التي تم اختيارها ألهم منصبني حكوميني 
يف عدن كانا من نصيب املجلس االنتقايل 

وليس من نصيب الحكومة الرشعية.
ومع صدور قــرارات التعيني املذكورة 
صدر قرار رئايس بتكليف الدكتور/معني 
عبدامللك بتشــكيل الحكومة ليكون ذلك 
دليالً آخر عىل عزم الرئيس هادي السري 
يف طريق التنفيذ الكامل التفاق الرياض 
وتجاوز كل ما اعرض طريقه من عراقيل 
وصعوبات، أياً كانت تلك العراقيل ومهما 
كان حجمها وتأثريهــا، إذ ال بديل عن 
ردم هوة الخالفات الداخلية سوى املزيد 
من الرصاع ومعه املزيد من سفك الدماء 
وإهــدار الطاقات وتبديدهــا، وتأجيل 
الحسم يف مواجهة املليشيا االنقالبية ذات 

النزعة العنرصية الساللية والطائفية.

تشكيل حكومة الكفاءات
بعد مرور أربعة أشهر عىل توافق طريف 
اتفاق الرياض عــىل آلية ترسيع تنفيذه 
جاءت قرارات رئيس الجمهورية بتشكيل 

حكومة الكفاءات وباملناصفة بني الشمال 
والجنوب بواقع 12 وزيــراً لكل منهما، 
وبمشــاركة مختلف القوى السياسية 
ومنها املجلــس االنتقايل والســلفيني 
ومكونات أخرى ممثلة لنطاقات جغرافية 

مختلفة كمؤتمر حرضموت الجامع.
وتوكيداً عىل أهمية هــذه الخطوة يف 
تحقيق األهــداف املرجــوة عىل طريق 
استعادة الدولة وإنهاء اإلرهاب الحوثي 
جاء خطــاب الرئيس/عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املسلحة أمام الحكومة الجديدة 
يف ديســمرب املــايض، متضمنــاً أهم 
التحديات واألولويات واملهام امللقاة عىل 
كاهل الحكومة، ويف مقدمتها التحديات 
االقتصادية والسياســية، باإلضافة إىل 

تحقيق األمن وتحسني الخدمات.

مبادئ رئيسية
ويف خطابه الذي جاء عقب أداء رئيس 
وأعضاء الحكومة اليمني الدســتورية 
شدد الرئيس هادي عىل جملة من املبادئ 
الرئيسية الكفيلة بإرساء دعائم النجاح 
ومواجهــة التحديات القائمة، مشــرياً 
إىل أهمية أن تتحــرك الحكومة كفريق 
واحد وبرنامج واحد وهدف واحد، يمثل 
طموحات الشعب ويؤسس ملرحلة جديدة 
تلغــي كل آثار املايض وتتحــرك باتجاه 
املستقبل، قائالً: هذا هو طريقنا الوحيد 
وليس أمامكم إال النجاح واالنجاز، ولن 
يسمح لنا شعبنا بغري ذلك. ومشدداً عىل 

أن الوطن فوق األحزاب وفوق الجميع.
ويلخص الرئيس هادي مهام الحكومة 
بقوله: نريد مؤسسات تبني، نريد اقتصاداً 
يتعاىف، نريد أمناً يستتب، نريد مواجهة 
لالنقالب، ونريد خدمــات للناس، وهذا 
باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته 
يف إدارة الوزارة فأهالً وسهالً به وسيكون 
محل احرام الشعب والقيادة، ومن أساء 

فيها سيتم محاسبته وتغيريه.
وأكد الرئيس هادي يف ذلك الخطاب عىل 
رضورة دعم الجيــش الوطني ملواجهة 
االنقالب، ودعم جهود الدولة لتعزيز األمن 
وبناء املؤسســات ومواجهة التحديات 
االقتصاديــة ومخاطر تدهــور العملة 
الوطنية، مشــدداً عىل تطلــع اليمنيني 
للســالم العادل والشــامل عىل أساس 
املرجعيات الثالث، واملواطنة املتســاوية 
والدولة االتحادية وقواعد الحكم الرشيد 
الــذي قررته مخرجات مؤتمــر الحوار 

الوطني الشامل.

مرحلة تاريخية
ويف الســياق قال وزيــر الداخلية اللواء 
الركن/إبراهيم حيــدان يف برقية تهنئة إىل 
فخامــة رئيس الجمهورية املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي، بمناســبة الذكرى 
التاســعة النتخابه رئيســا للجمهورية : 
نحتفل اليوم بهذه املناســبة العزيزة عىل 
قلوبنا يف ذكراها التاسعة وبالدنا تمر بمرحلة 
تاريخية استثنائية وخطرية تستدعي تضافر 
كل الجهــود الوطنية املخلصة وتوحد كافة 
الفعاليات السياســية والعسكرية واألمنية 
واالجتماعية املتعددة تحت مظلة قيادتكم 
الرشعية الحكيمــة ومواصلــة العمل يف 
استعادة الدولة من براثن القوى االنقالبية 
العميلة واملرتهنة للخارج اإليراني والحاقدة 
عىل الشــعب اليمنــي وتطلعاتــه وآماله 
املرشوعة وتحرير ما تبقى من املحافظات 
واملناطق اليمنية من ســيطرة املليشــيا 
الحوثية ودحرها وإيقاف ممارستها العبثية 
ومحاوالت توسعها يف بالدنا ومنطقة الخليج 
والجزيرة العربيــة وإخضاعها للجلوس إىل 
طاولة الحوار يف ظل املفاوضات الشــاملة 
للحل الســلمي والذي تتبناه األمم املتحدة 

والدول الصديقة لبالدنا .
وأشــار إىل تحقق الكثري من اإلنجازات 
واملكاسب املشــهودة عىل كافة املستويات 
واألصعدة ولعــل آخرها تتويــج الجهود 
املشركة مع األخوة األشــقاء يف التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية الســعودية 
بتشكيل وإعالن حكومة الكفاءات يف الــ18 
من ديسمرب املايض بناء عىل اتفاق الرياض. 
وأكد أن وزارة الداخليــة بكافة قياداتها 
وضباطها وجنودها سيظلون عيوناً ساهرة 
عــىل حماية األمن واألمان والســلم األهيل 
واالســتقرار واملكاســب واملصالح العامة 
وقلوبــاً عامــرة تنرش املحبة والســكينة 
والطمأنينة والسالم العام يف حياة املجتمع 
وكل ربوع البــالد معاهدين فخامتكم عىل 

السري قدماً خلف قيادتكم الصادقة األمينة 
واملخلصة لتطلعات الجماهري. 

مناسبة مهمة
من جانبه أكد محافظ محافظة شــبوة 
محمد صالح بن عديــو بأن ذكرى انتخاب 
فخامة الرئيس املشري الركن/عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، تمثل مناســبة 
مهمة.. مؤكدا أن انتخابه بالتوافق الوطني 
عرب املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية، 
شــكل حالً سياســياً أنقذ البلد حينها من 

الذهاب إىل الرصاع املسلح.
 وقال يف ترصيح خاص لـ "سبتمرب نت" 
بمناسبة الذكرى التاسعة النتخاب فخامة 
الرئيس املشــري الركــن/ عبدربه منصور 
هادي، رئيسا للجمهورية، "لقد رشع فخامة 
الرئيس منذ اســتالمه قيادة البلد، مسنوداً 
بالرشعية الدســتورية والشعبية والدولية 
إلرساء دعائم االستقرار والسالم وفق لغة 
الحوار عرب مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع 

كل مكونات الشعب عىل طاولة واحدة".
وأضاف.. "مؤتمر الحوار الوطني عمل عىل 
صياغة رؤية سياسية لحل جميع القضايا 

الوطنية عرب مخرجاتــه التي انقلب عليها 
الحوثيون فيما بعد وشنوا حرباً عىل الشعب 
اليمني، تنفيذا للرغبــات اإليرانية وأحدثوا 

دمارا هائال وصنعوا مآسياً ال حرص لها".
وأكد أن فخامة الرئيــس حمل مرشوع 
اليمــن االتحادي الذي شــكل مخرجا آمنا 
للوطن وحال عــادالً لقضايــاه.. الفتاً إىل 
أن القوى التي تحمل املشــاريع الطائفية 
واملناطقيــة رأت فيه تهديــداً لها فذهبت 
تشعل الحروب وتؤسس للفوىض واالنقالبات 
وصناعة الكيانات املليشاوية التي تعمل عىل 

تجزئة وتفتيت الوطن وتمزيقه.
واختتــم املحافظ بن عديــو حديثه لـ 
"سبتمرب نت" بالقول: "تأتي هذه الذكرى 
وشعبنا بجيشه الوطني وكل قواه يخوض 
معركة مقاومة االنقالب تحت قيادة فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 
وبدعم من األشــقاء يف اململكــة العربية 
السعودية معركة قدم فيها شعبنا تضحيات 
كبرية عىل طريق الحرية واستعادة الدولة".

محطة بارزة
اللواء الركن/ أحمد عبد الله عيل تركي 

محافظ محافظة لحج رئيس املجلس املحيل 
للمحافظة قائد اللواء 17 مشاة باملحافظة 
ل انعطافة  أكد أن ال٢١ من فرباير  شــكَّ
تحولية بــارزة يف املســار الديموقراطي 
الوطني، نال إعجاب العالم كله تجســد 
باالنتقال السلمي للسلطة  بانتخاب الشعب 
ة سفينة البلد إىل  رئيسا توافقيا ليقود دفَّ

بر األمان. 
وأضاف املحافظ تركي أن يوم 21 فرباير 
يوما فريدا أريد له أن يكون نموذجا يرسخ 
مبدأ التداول السلمي للسلطة يف يمن اتحادي 
جديد والذي رسمت مالمحه مخرجات الحوار 

الوطني الشامل.

يوم تاريخي
أمــا وكيــل أول وزارة الداخلية اللواء 
محمد سالم بن عبود أشار إىل أن الحادي 
والعرشين من فرباير هــو يوم تاريخي  
بامتياز سلم اليمنيون فيه قيادة سفينة 
الوطــن لربانها فخامة املشــري الركن/ 
عبدربه منصــور هادي عــرب صناديق 
االقراع  لإلبحار بها نحو بر األمان وكنت 
أنت األجدر بحمل هذه املهمة يف ظل  ظروف 

استثنائية  تمر بها البلد.
وأكد اللواء بن عبــود رضورة االلتفاف 
حول القيــادة السياســية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية إلتمام عملية بناء اليمن 
االتحادي الجديد ودولة املؤسسات واستكمال 
مسرية تحرير الوطن من مليشيا االنقالب 

الحوثية اإلرهابية. 

توافق وطني
قال وكيل محافظة عدن لقطاع املشاريع 
املهندس غسان الزامكي إن الذكرى التاسعة 
لـ 21 من فرباير تمثــل ذكرى عظيمة عىل 
قلب كل يمني كون هذه الذكرى مثلت تاريخ 
انتخاب فخامة الرئيــس عبد ربه منصور 
هادي رئيسا للجمهورية بما يقارب 6 مليون 

صوت وهو رقم ليس بالهني.
مشريا إىل أن ما حصل عليه الرئيس عبدربه 
منصور هادي كانت هي املــرة األوىل التي 
تحصل باليمن بأن يتم انتخاب رئيس بهذا 
الكم الهائل من األصوات وكان هو الرئيس 

التوافقي للجمهورية اليمنية.
وأضاف" وتمر الذكرى العظيمة عىل كل 
يمنــي ونتذكر فيها يوم أن تســلم فخامة 
الرئيس مقاليد الحكــم يف البالد وخط بيده 
خطة إقامة الدولــة االتحادية عرب مؤتمر 
الحوار الوطنــي الذي تشــكل من جميع 
املكونات والفصائــل من انحاء الجمهورية 
وهو بذاته مثل انتصارا لليمنيني ولحقوقهم 
جميعا، ولوال ما حصل من انقالب غاشــم 

لكان املرشوع قائما منفذا".
مؤكــدا أن  كل املحاوالت التــي عملتها 
مليشيات الكهنوت الحوثية اإلرهابية التي 
وقفت ضد دســتور الدولــة االتحادية يف 
صنعاء وانقلبت عىل الرشعية سوف تفشل 
وسوف تعود الرشعية ويعود فخامة رئيس 
الجمهورية اىل العاصمــة صنعاء و تعلن 
الدولة االتحادية من ســتة أقاليم بإذن الله 

عزوجل.

تجديد الوالء
إىل ذلك وباملناسبة جددت قيادة ومنتسبو 
محور طور الباحة يف محافظة لحج العهد 
والوالء لفخامة األخ املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة 

النتخابه رئيساً للجمهورية.
وتأتي هذه املناسبة وأبطال محور طور 
الباحــة مرابطون يف جبهــات القتال ضد 
مليشيا االنقالب الحوثي ومليشياته اإلرهابية 

املدعومة من إيران.
وتؤكد قيادة محــور طور الباحة تجديد 
الوالء والوفاء للدفــاع عن الوطن وتحقيق 
األمن واالستقرار وحماية مكتسبات الثورة 

اليمنية سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب.
كما تجدد العهد لفخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعــىل للقوات املســلحة أن قيادة 
املحور وكافة منتسبيه يقفون خلف القيادة 
السياسية والعسكرية يف مواجهة االنقالب 
الحوثي واستعادة الدولة وبناء الدولة اليمنية 

الحديثة.

خطوة أولى
اما مدير عام املؤسسة االقتصادية العميد 
سامي صالح السعيدي قال إن  الــ21 من 
فرباير 2012م مثل الخطوة األوىل نحو بناء 
يمن اتحادي جديد عىل أسس الدولة املدنية 
الحديثة والديمقراطيــة والحريات العامة 
وحقوق اإلنسان والتبادل السلمي للسلطة 
والتعددية السياســية والعدالة االجتماعية 
واملواطنة املتســاوية والرشاكة يف السلطة 

والثروة. 
وأضاف  بهذه املناسبة نؤكد امليض بنوايا 
صادقة ومخلصة لتحقيق تطلعات الجماهري 
املؤمنة والواثقة بأن النرص قادم ال محاله يف 
ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية  املشري 
الركن عبد ربه منصــور هادي باني اليمن 

الجديد.

هــادي.. قـــائــد املــرحــلــة

فــي الذكـرى التـاسعة النتــخــاب هــادي رئيـســـا

مسؤولون: مسؤولون: 2121 نوفمرب أسس لعقد جديد من املواطنة املتساوية والرشاكة يف السلطة والثروة نوفمرب أسس لعقد جديد من املواطنة املتساوية والرشاكة يف السلطة والثروة
أكد عدد من املسؤولني بأن فخامة  الرئيس عبدربه منصور هادي  حمل مرشوع 
بناء اليمن الجديد االتحادي والذي بإقامته يشكل املخرج األمن والعادل لكافة 
أبناء الشــعب من دوامة الرصاعات املناطقية. اليوم وبعد أن مر تسعة أعوام 
عىل انتخابه  رئيساً للجمهورية اليمنية يف الــ21 من فرباير 2012م بإجماع 
وتوافق شعبي غري مسبوق يؤكد الجميع االلتحام والوقوف صفا واحدا خلف 
فخامته للميض قدما نحو ارساء وتحقيق املرشوع الجامع الذي يلبي متطلبات 
الشــعب وتحقيق طموحاته بدولة مدنية اتحادية ينعم فيها اليمنيون بحرية 

وعيش كريم ورخاء وتقدم واستقرار.
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املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج

فخــامــة املـشـير الركـن/ 

عبدربه منصور هاديعبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة واألمن

يطيــب لــي باســمي ونيابــة عــن إدارة وموظفــي شــركتي صافــر ومصافـــي مــأرب
أن أرفــع لفخامتكم أســمى آيــات التهانــي والتبريكات مبناســبة مرور تســعة أعوام 
علــى نيلكــم ثقــة الشــعب بانتخابكــم رئيســًا للجمهوريــة مــن خــال انتخابات 
شــعبية دميقراطيــة حرة تعــد هــي التجربة األولــى للتداول الســلمي للســلطة.

إذ نبارك لفخامتكم بهذه املناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن الشرفاء، جندد 
التأكيد علــى العمل بتوجيهاتكم الكرميــة من أجل حتســن األداء وتطوير العمل 
والوصــول بالبلــد يف ظل قيادتكم احلكيمة إلــى بر األمان ، وتخليصه من املليشــيا 
احلوثية اإليرانية، وإنهاء التمرد واالنقاب واستعادة مؤسسات الدولة، والسعي إلى 
بناء الدولة االحتادية املنشودة، متمنن لفخامتكم موفور الصحة والعافية ولشعبنا 

األمن والرقي والسام وجليشنا النصر على العصابات احلوثية اإلرهابية . 
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تعز - مختار الصبري

يواصل الجيش الوطني بتعز تسطري أروع 
مالحمه البطولية وانصع معاركه العسكرية 
وتســجيل افضل مواقفــه التاريخية تجاه 
املليشــيا الحوثية املدعومة مــن إيران التي 
اســتولت عىل مؤسســات الدولــة يف كافة 
الجبهات العســكرية بتعز ، حيث مارســت 
املليشيا كعادتها مناوشات يف الجبهة الغربية 

للمحافظة وتبادل القصف املدفعي العنيف يف 
محيط جبل الهان وأطراف مدرات والضباب 
ووادي حــذران وكان الجيــش الوطني لهم 

باملرصاد .
وقد أكد العقيد/ عبدالباســط البحر نائب 
ركن التوجيه املعنوي بمحور تعز يف ترصيح 
ل-" صحيفة 26ســبتمرب " حيث قال: جرت 
اشــتباكات يف محيط معسكر الدفاع الجوي 
شــمال غرب املدينة وتبادل للقصف املدفعي 

، فيما تم رصد تحركات وتحشيدات معادية 
يف أرياف املحافظة تقوم بها مليشيا الحوثي 
اإلرهابية ونصب قواعد صواريخ كاتيوشا يف 

شارع الخمسني الدائري شمايل تعز .
وأضاف البحر " ونتيجة تلــك املواجهات 
واملعــارك التي دارت يف جبهــة وادي حذران 
شــمال غرب تعــز ارتقى الشــهيد محمد 
الســبئي من أفراد الجيــش الوطني وضمن 
قوة اللواءالخامس حماية رئاسية ومن أبناء 

مديرية املرساخ صرب .
وأثنى البحر يف ترصيحه لـ"26 ســبتمرب" 
عىل أبطال اللواء 22 ميكا الكتيبة 12 بتنفيذهم 
عمليــة نوعية مباغتة وإغــارة ناجحة عىل 
مواقع العدو مليشيا الحوثي اإلرهابية يف رشق 
تعز يف " املربك وعند الكنتينة طريق أبعر واملزف 
ويف محيط الكريفــات " حيث تمكن األبطال 
خاللها من محارصة أفراد العدو وقتل اربعة 
منهم وإصابة وفرار البقية وتدمري معداتهم 

العسكرية والعودة إىل مواقعهم ساملني غانمني.
وأشــار البحر " إن هذه العملية تأتي رداً 
عىل استهداف املليشيا الحوثية للمدنيني من 
األطفال وقصفها املتواصل عىل املدنيني العزل 

واالحياء املدنية يف شمال ورشق تعز.
ولفت يف ختــام حديثه، أن الجيش الوطني 
كان لهم باملرصاد وتم التصدي والقضاء عىل 
تسلالتهم الفاشلة التي يقومون بها يف جبهة 

رشق املدينة.

أثنى مدير عام األمن والرشطة بمحافظة حرضموت 
الــوادي والصحــراء العميد مبارك أحمــد العوبثاني 
عىل منتســبي الوحدات األمنية والرشطوية بالوادي 
والصحراء وجهودهم املبذولة يف  تنفيذ الخطط األمنية 
وفق االمكانات املتاحة .. مؤكدا عىل استمرار تلك الجهود 
يف ضبط السالح واملطلوبني أمنيا وتنفيذ الحمالت األمنية 

املرورية للسيارات والدراجات النارية املخالفة.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا موسعا ملناقشة سبل 
تعزيز دور األمن يف مديريات الوادي والصحراء وتكثيف 

الحمالت األمنية.
ويف االجتماع دعا العميد العوبثاني إىل تكثيف العمل 
التوعوي من خالل تنفيذ املزيد من املحارضات التوعوية 
للجنود للرفع من معنوياتهم وتحســني تعاملهم مع 

املواطنني و فرض هيبة الدولة .. 
مشريا إىل أهمية تفعيل حمالت يومية بالتعاون مع 

الجهات املختصة يف تنظيم األسواق بمدينة سيئون.

مرصع أربعة حوثيني وإصابة آخرين وتدمري معدات عسكرية يف عملية نوعية ومباغته للجيش الوطني رشقي تعز 

أثنى على جهود منتسبي أجهزة الشرطة

مدير عام الرشطة يرتأس اجتامعاً موسعاً ملناقشة سبل تعزيز األمن يف الوادي والصحراء

أشاد قائد املنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى حسني 
صالح، بالجاهزية القتالية واليقظة العالية التي تتمتع 
بها قوات التشكيل البحري املتمثلة يف تصديهم للعمليات 
االرهابية التي تقوم بها مليشــيا الحوثي املتمردة، عرب 
الزوارق البحرية املفخخة واملسرّية عن بعد، وكذلك األلغام 

البحرية التي تستهدف املالحة الدولية وسكان الجرز.
جاء ذلك أثناء زيارة ميدانية ومعه محافظ محافظة 
حجة اللواء الركن عبدالكريم الســنيني، يوم الخميس 
املايض إىل قوات التشــكيل البحري التابــع للمنطقة 

الخامسة املرابطة عىل سواحل وجرز البحر األحمر.

لألســبوع الثالث عىل التوايل تستمر 
املعارك عىل امتــداد جبهات محافظة 
مــارب  بني قــوات الجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية وبني مليشيا اإلرهاب 
الحوثية املدعومــة إيرانيا والتي دفعت 
بتعزيزات كبرية برشية وعســكرية يف 
محاولة منها لتحقيق أي تقدم ميداني 
ولكنها منيت بالخســائر الباهظة يف 

العتاد واالرواح.
 رئيس شــعبة التوجيــه باملنطقة 
العسكرية الثالثة العميد محمد املكروب 
اوضح يف ترصيح ل26 سبتمرب أنه وألول 
مرة اعتمدت املليشــيا خطة األنساق 
البرشية لغــرض إربــاك الجيش ويف 
املقابل اعتمد الجيش الوطني مسنودا 
باملقاومة الشعبية خطة ذكية جمعت 
بني االستنزاف الدفاعي والهجوم النوعي 
والكمائن وااللتفاف عىل هذه االنساق 
وتكبيد املليشيا خسائر فادحة وكبرية يف 
األرواح والعتاد، حيث وصل معدل القتىل 
الحوثيني  من ال ٢٠٠ إىل ٣٠٠ قتيل يوميا  
بينما خسائر الجيش الوطني هي األقل 

من أي حرب ..
وأشــار املكروب إىل أن الثالث االيام 
املاضية خرست املليشيا الحوثية أكثر من 
١٠٠ قتيل يف محاولة للسيطرة عىل تبة 
واحدة يف جبهة الكسارة لكنها فشلت 

أمام صمود وثبات ابطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية 

كما حاولت مليشيا اإلرهاب الحوثية 
التســلل إىل مواقع الجيــش يف جبهة 
رصواح قبل ثالثــة ايام ودفعت بأعداد 
برشية كبرية يف محاولة منها السيطرة 
عىل أحد مواقع الجيش ميمنة رصواح 
لكنها لم تكن تتوقــع أن هذه االعداد 
والتعزيزات سيكون مصريها املوت ولن 

يعود منها أحد.  
وأكــد العميد املكــروب إىل أن هناك 
تغيريات عســكرية حقيقيــة حدثت 
عىل االرض منذ بداية األســبوع الثالث 
وحتى اللحظة ومنهــا : كثرة القتىل يف 
صفوف املليشيات الحوثية بشكل غري 
مسبوق وتدمري عرشات االطقم واالليات 
العسكرية والذي إن دل عىل يشء فإنما 
يدل عىل امتالك الجيش الوطني ألسلحة 
نوعية  ووجود قيادة عسكرية محرفة 
لديها خربة واضحة بحــروب الجبال 
والصحاري، إىل جانب ذلك الفرار املتزايد 
لعنارص الحوثي من املواجهة وتسليم 
انفســهم ألبطال الجيش الوطني وهو 
األمر الذي أحدث خالفات كبرية وعميقة 
بني قيــادات املليشــيا الحوثية نتيجة 
الخســائر الكبرية التي تلقتها املليشيا 
وما تقوم به املليشيا من قتل للقيادات 

القبلية التابعة لها خري دليل عىل تمرد 
قبيل موجود وخالفات متصاعدة فعال  .  
 وأضاف : كمــا تميزت معارك مأرب 
ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية بالتفاف 
شعبي وعسكري من مختلف املحافظات 
اليمنية والذي ترجمته القوافل الغذائية 
والدعم املايل مــن املحافظات الرشقية 
والحنوبية والغربية وهذا إن دل عىل يشء 
فإنما يدل عىل وحدة الصف الجمهوري 

ضد هذه املليشيا الحوثية اإليرانية.  
ولفت العميد املكروب إىل أن دفاعات 
الجيــش الوطني واملقاومة الشــعبية 
صارت قوية ومتماســكة بفضل الله 
وإن معنويات املقاتلني تناطح السحاب 
متلهفني لحصد أي حشد أو تعزيز للعدو. 
ناهيكم عن  اصطفاف جميع قبائل 
مأرب األبية ملســاندة الجيش بالرجال 

واملال والسالح ..  
وبني العميد املكروب بأن هذه املعركة 
هي معركة قطع النفس األخري للمليشيا 
الحوثية اإلرهابية، وان جيشنا الوطني 
واملقاومة الشــعبية ورجــال القبائل 
جميعم قلوبهم قبل أعينهم ترقب دخول 
صنعاء وتحريرها من مليشيا اإلرهاب 
بإذن الله والجميع يشــعر أن تحرير 

العاصمة بات قاب قوسني أو ادنى.

أكد قائد اللواء 21ميكا العميد/جحدل 
محمــد حنــش أن دور التوجيه املعنوي 
محور أســايس يف عملية تشكيل عقيدة 
الجندي عىل أسس وطنية خالصة والؤها 
لله ثم  الوطن وكذلك رفع الروح القتالية 
لدى املقاتلني بعدالــة قضيتهم الوطنية 

واجب الدفاع عن الوطن ومقدراته. 
جاء ذلك أثناء اطالعه عىل خطط العمل 
املعنوي للعام التدريبي والقتايل ولعملياتي 
واملعنوي للعام 2021 وتقارير األنشــطة 
والفعاليات املنفذة خالل العام2020م يف 

اللواء. 

 وأشاد قائد اللواء باملستوى الفعال الذي 
وصلت إليــه إدارة التوجيه  يف اللواء رغم 
بعض املعوقات. حاثا عىل رضورة تكثيف 
و تفعيل العمل املعنوي يف جميع الوحدات 
الفرعية وتذليل كل الصعوبات التي تواجه 

كادر التوجيه أثناء تنفيذ أعمالهم.

قائد املنطقة العسكرية اخلامسة يشيد باجلاهزية القتالية لقوات التشكيل البحري 
قائد اللواء 21ميكا يؤكد أن دور التوجيه املعنوي 

حموري يف تشكيل عقيدة اجلندي الوطنية

العميد مشفريشيد باملرابطني يف النقاط األمنية عىل خط ميفعة ، رضوم بشبوة
أشــاد العميد  مهدي مشــفر  القمييش قائد 
اللواء الثاني مشــاة جبيل بدور منتسبي اللواء 
الثاني مشاة جبيل املرابطني  يف عدد من النقاط 
العســكرية  عىل خط ميفعة رضوم محافظة 

شبوة . 
جاء ذلك أثناء تفقده للجنود املرابطني يف املواقع 
والنقاط األمنية املمتدة عىل خط ميفعة رضوم 
ابتداء من نقطة باقادر والفهفة وملصون وحتى 

مفرق رضوم . 
  يف الزيارة التي رافقه فيها العقيد أحمد عيل 
القمييش عمليات اللواء شــدد العميد القمييش 
عىل أهمية بذل املزيد  من الجهود وعدم التهاون 
يف اداء الواجب الوطني و التحيل بالحس األمني  
واليقضة العالية من أجل الحفاظ عىل السكينة 

واالستقرار التي تنعم به املحافظة.

 :» « العميد المكـــروب لـ

أبطال اجليش حيصدون حشود املليشيا وتعزيزاهتا
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      ثبات وشموخ
 بداية التقينا العميد عيل الحوري قائد اللواء 
13 مشاة قائد جبهة هيالن واملشجح يف الخطوط 
واملواقع األمامية بجبهتي هيالن واملشجح والذي 
تحدث قائال :  نرحب بصحيفة 26سبتمرب  يف هذه 
املواقع العسكرية االسراتيجية مواقع الرجولة 
واالقدام  التي تم تحريرها واستعادتها بالكامل 
مطلع األســبوع الجاري من قبضة املليشــيا 
اإلرهابية املتمردة التي كانت تتمركز فيها خالل 

الفرة املاضية.
 ومن هنا نقول للمرجفني ومروجي اإلشاعات 
املغرضة إننا متواجدون كما ترون يف متارسنا 
ومواقعنا، وأن تلك املليشيا الكهنوتية تكذب أكثر 
مما تتنفس، وأن كالمها عار عن الصحة وهي 
تزعم وتكذب أنها وصلت إىل مشــارف مأرب، 
واملواقع التي أنتم متواجدون فيها اآلن يف قمم 
جبال هيالن واملشجح، التي تم تحريرها مطلع 
األسبوع الجاري خري شــاهد ودليل عىل كذب 

وافراءات تلك العصابة االجرامية املارقة. 

عزائم ال تلين
وأضاف العميد الحــوري: ليعلم املواطن 
اليمني يف كل املحافظات، ولتعلم الحكومة 
الرشعية والقيادة العسكرية بأن هناك أبطال 
ورجال مقاتلني وثابتون كثبوت هذه الجبال 
السامقة، وسينضلون ثابتون وصامدون ولن 
يتزحزح أحد قيــد أنملة، هاماتنا وعزائمنا 
ال تلني أو تســتكني مهما حاولت مليشيا 
التمرد واالنقالب اإلرهابية أن تبث اشاعاتها 
الكاذبة يف وسائلها اإلعالمية املختلفة، تعمل 
عىل تظليل الرأي العام بانتصاراتها الوهمية 

الكاذبة.
من جانبه أكد العميد عبدالله املرقيش قائد 
جبهة الكســارة أن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشــعبية مســنودين بطريان 
التحالف العربي تمكنوا األســبوع الجاري 
من تحرير واســتعادة مواقع عســكرية 
اسراتيجية يف جبهتي هيالن واملشجح غرب 
محافظة مأرب وصوالً إىل املواقع العسكرية 

القريبة من خطوط اإلمداد املؤدية إىل مركز 
مديرية رصواح ذات األهمية االسراتيجية 
التي يستعد أبطال الجيش الوطني تحريرها 
وبقية املواقع العســكرية يف األيام القليلة 

القادمة إن شاء الله.

انهيار كبير للمليشيا
وأكد العميد املرقيش بــأن انهيارا كبرياً 
يجري يف صفوف املليشيا اإلرهابية املتمردة 
املدعومة من إيران، نتيجة ســقوط قادتها 
امليدانيني والعسكريني، مع استمرار توغل 
قوات الجيش الوطني مســنودين برجال 
القبائل وطريان تحالف دعم الرشعية نحو 
خطوط اإلمداد الرئيســية لتلك املليشــيا 
اإلرهابية التي تقود عنارصها ومقاتليها إىل 

محارق املوت والهالك.

مجازر مروعة للمليشيا
وكشف قائد جبهة الكسارة "عن مجازر 
كبرية تلقتها ومنيت بها املليشيا اإلرهابية 
إثر عملية مباغتة للجيش الوطني ورجال 
القبائل أحبطت هجوماً لها جنوب رصواح 
وأســفرت عن القضاء عىل عدد كبري من 
القيادات امليدانية وأنساقها يف جبال ووديان 
وشعاب هيالن واملشجح ، التي كانت تستعد 
منذ ثالثة أشهر لاللتفاف عىل جبهة هيالن 
عرب مناطق جبلية وعــرة متعددة يف  ذات 

الجبهة.

 وأشار العميد املرقيش إىل أن أبطال الجيش 
الوطني تمكنوا مــن القبض عىل عرشات 
األرسى من عنارص مليشيا الحوثي اإلرهابية 

بينهم قيادات ميدانية بارزة.
الفتا إىل أن الهجــوم املخطط له من قبل 
املليشــيا اإلرهابية يعترب املسار األسايس 
وورقة القوة الوهمية التي تعتمد عليها دوماً 
تلك العصابة اإلجرامية املارقة لتحقيق أي 
اخراق نحو مأرب، وقد فشلت كل محاوالتها 
املتواصلة عىل أيدي أبطال الجيش الوطني 
مسنودين برجال القبائل وطريان التحالف 
العربي املســاند للرشعية الدستورية التي 
تخوض معركتها املفصلية والتاريخية اليوم 

ضد مليشيا التمرد الحوثية اإلرهابية.

ميادين العزة
العقيد هالل ريشان أحد القيادات امليدانية 
املتواجــدة يف الخطوط واملواقــع األمامية 
بجبهة املشــجح تحدث عن فضل الجهاد 
والرباط خالل األوقات التي يقضيها أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية يف مواقع 
الرشف والبطولة قائالً" يف البداية نشكركم 
عىل هذه التغطية اإلعالميــة الرائعة التي 
تقومون بها، وتواكبون سري املعارك القتالية 
التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ورجال 
املقاومة الشعبية، ويســطرونها يف ميدان 
العــزة والكرامة، وتســلطون الضوء فيها 
عن حياة املقاتلني والبطوالت والتضحيات 

الجسام التي يسطرونها يف جبهات الرشف 
والبطولة بجبهتي هيالن واملشجح، ونؤكد 
لكــم أن من أفضل األعمــال التي يقضيها 
ويرابــط فيها أبطــال القوات املســلحة 
مسنودين برجال  املقاومة الشعبية الباسلة 
تعترب يف هذه األيام املباركة والتاريخية التي 
يقضيها األبطال البواســل يف ميدان العزة 
والكرامة وهــم يدافعون عن أهداف الثورة 
والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية 

ضد مليشيا التمرد واإلرهاب اإلمامية.
ويضيف العقيد ريشان" أن لألوقات التي 
يقضيهــا أبطال القوات املســلحة ورجال 
املقاومة الشعبية يف ميادين الرشف والبطولة 
مذاق خــاص ومتميز واألبطال البواســل 
يعيشون هذه األجواء  يف املواقع والخطوط 
األمامية مدافعــني عن الثورة والجمهورية 
والثوابت واملكتسبات الوطنية جنباً إىل جنب 
مع إخوانهم من رجال القبائل، ضد مليشيا 
التمرد واإلرهاب الكهنوتية املدعومة إيرانيا.

وأشار العقيد ريشان إىل أن املعارك القتالية 
والعســكرية التي يخوضها أبطال الجيش 
الوطني مستمرة ومتواصلة يف جبهتي هيالن 
واملشجح غرب محافظة مأرب، وأن األبطال 
البواسل يلقنون مليشيا الحوثي اإلرهابية 
دروساً قاســية وأليمة يف قوامها البرشي، 

وعدتها وعتادها العسكري والقتايل.
فيما املقدم عيل الصــربي أحد القيادات 
امليدانية العســكرية املتواجــدة يف جبهة 

هيالن فقد أوضح أن أبطال القوات املسلحة 
مسنودين برجال املقاومة الشعبية الباسلة 
وطــريان التحالــف العربــي تمكنوا من 
تحرير واســتعادة مواقع عسكرية جديدة 
واسراتيجية يف جبهة هيالن غرب محافظة 
مأرب كانت تتمركز فيها املليشيا اإلرهابية 
خالل الفرة املاضية وقــال : بداية نرحب 
بطاقم صحفية"26 سبتمرب" التي ترافقنا 
دوماً يف مختلف جبهــات وميادين القتال 
بمحافظة مــأرب، وغريها مــن جبهات 
وميادين الرشف والبطولة، وتنقل للمتابع 
والقارئ سري املعارك البطولية التي يحققها 
أبطــال الجيش الوطني ورجــال املقاومة 

الشعبية. 
وما يتعلق بســري  املعارك العســكرية 
والقتالية التي دارت مطلع األسبوع الجاري 
يف جبهتي هيالن واملشــجح  قــال املقدم 
الصربي: لقد استطاع أبطال الجيش الوطني 
مسنودين برجال املقاومة الشعبية، وطريان 
تحالف دعم الرشعية بعــد معارك عنيفة 
ورشســة خاضها األبطال البواســل ضد 
املليشيا اإلرهابية املدعومة من إيران يف هذه 
املواقع العسكرية واملتارس التي تتواجدون 
فيها، وتمكن األبطال من دحر تلك املليشيا 
اإلرهابية، والتقدم بخطى متسارعة وقوية 
إىل التباب الجبلية التي ترونها إىل جانبكم، 
بعد أن منيت تلك العصابة اإلجرامية بخسائر 
كبرية وفادحة يف األرواح والعتاد، باإلضافة 
إىل اغتنام عدد كبرياً من اآلليات واألســلحة 
واملعدات القتالية املتنوعة  التي كانت بحوزة 

تلك املليشيا اإلرهابية.
وأضاف: كما ترون هذه املواقع واملتارس 
التي تتواجــدون فيها اآلن تــم تطهريها 
واســتعادتها من قبضة مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، بعد أن قامت تلك املليشــيا بدفع 
بمجاميع من مقاتليها وحاولت التسلل إىل 
مواقعنا، لكن أبطال الجيش ورجال املقاومة 
كانوا لهم باملرصاد بعد عملية رصد ومتابعة 
تحرك عنارص تلك املليشيا اإلرهابية أوقعت 
يف صفوفها خسائر فادحة وكبرية، مخلفة 
وراءها جثــث عنارصهــا يف جبال هيالن 
واملشــجح بعد أن قادتهم إىل محارق املوت 

والهالك.

عزة وشموخ
أما املقدم أحمــد الصليحي أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبهة املشجح يف 
ميادين العــزة، فقد تحــدث قائالً: ونحن 
نعيش هذه األيام التاريخية واملفصلية التي 
نخوضها اليــوم يف ميدان الرشف والبطولة 
ضد مليشــيا الحوثي اإلرهابية ، ونكبد تلك 
املليشيا املتمردة املدعومة من إيران خسائر 
برشية ومادية كبرية يف األرواح والعتاد نشعر 
بالفخر واالعتزاز والحرية والكرامة والتي 
بإذنه تعاىل سيشعر بها كل اليمنيني الذين 
يعيشون تحت ســطوة الكهنوت الحوثي 

اإلرهابي.
مشــرياً إىل أن املعنويات التي يتحىل بها 
أبطال الجيش ورجال املقاومة الشــعبية 
يف جبهتي املشــجح وهيــالن عالية تعانق 
الســحاب، وهم يســطرون أروع املالحم 
البطولية الخالدة التي سيسطرها ويدونها 

التاريخ بأحرف من نور.

77 عسكرية

مالحم قتالية خالدة يخوضها ويسطر بطوالتها أبطال 

القوات املســلحة ورجال املقاومة الشــعبية الباسلة 

مسنودين بطريان تحالف دعم الرشعية يف جبهتي هيالن 

واملشجح غرب محافظة مأرب البوابة الغربية لعاصمة 

املحافظة التي تحولت إىل حمم بركانية، ومقابر جماعية 

تلتهم جماجم قادة املليشــيا اإلرهابية مع عنارصها 

ومقاتليها التي تقودها إىل محارق املوت والهالك.

يف هذه الجبهة وجدنا فيها أبطال القوات املسلحة يتحلون 

بالروح املعنوية العالية التي السحاب، والجاهزية القتالية 

العالية، وهم يرســمون بإخالصهم لوطنهم وثباتهم 

وإيمانهم بقضيتهم العادلة أروع املالحم والتضحيات 

البطولية ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران 

لألسبوع الثالث عىل التوايل.

  استطالع/  رفيق السامعي

:» « زارتهم في خطوطهم األمامية في جبهتي هيالن والمشجح.. قادة عسكريون يتحدثون لـ

معنويات األبطال تعانق السحاب وجثث املليشيا يف السهول واهلضاب
العميد الحوري: أبطالنا يستعيدون مواقع استراتيجية وصواًل إلى خطوط اإلمداد المؤدية إلى صرواح

    العميد المرقشي: المليشيا الحوثية تقود قاداتها وعناصرها إلى محارق الموت
    المقدم الصبري: حررنا تبابًا ومواقع مهمة والمليشيا تتلقى خسائر كبيرة في األرواح والعتاد

    المقــدم الصليحــي: أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية جبال فوق 
الجبال وحشود المليشيا مصيرها الهالك 
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أكد في لقاء أجرته معه قناة اليمن الفضائية أن الحركة الحوثية حركة كذب ودجل وتضليل
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة األركان العامة:

 املعركة التي نخوضها اليوم معركة فاصلة املعركة التي نخوضها اليوم معركة فاصلة
الجيش يقاتل دفاعا عن هوية وعروبة اليمن وعن مستقبل خال من كل األخطار

  معايل الفريق الركن صغري بن عزيز نحن اليوم 
نلتقي بك يف مرتسك مرتس الجمهورية يف النسق 
األمامي ملعركة الجمهورية، الحوثيون يدعون 
بأنهم دخلوا مأرب، وأنتم اليوم موجودون عىل 
أرض الواقع، ويف املعركة، برأيك ما الذي يريده 

الحوثيون من هذه الشائعات؟

- طبعاً هذه الحركة الحوثية اإلرهابية املدعومة 
من إيران دأبــت عىل بث الشــائعات والتضليل 
والكذب عىل الشــعب اليمني منذ بداية نشأتها، 
هذه الحركة بنيت عىل الكذب والدجل والتضليل، 
فهم يف كل املراحل يســتجهلون عقول اليمنيني 
ويضللونها يف أكثر من موقف، حقيقة هذه املعركة 
هي معركة الجمهورية، معركة الدفاع عن اليمن 
األرض واإلنسان، هذه املعركة ليست معركة فئة 
من الشــعب أو حزب أو جماعة أو منطقة، هذه 
املعركة هي معركة كل اليمنيني ضد هذه الحركة 
اإلرهابية الحوثية اإليرانيــة التي تريد أن تخرج 
اليمنيني عن هويتهم اليمنية، وهويتهم العربية، 
هذه الحركة املدعومة من إيران تريدنا أن نكون 
نحن اليمنيني أتباعا إليران، وهذا لن يقبله الشعب 
اليمني أبدا، ولهذا فعندنا مثل شعبي يقول: حبال 
الكذب قصرية.. وبإذن الله تعاىل وبفضله وبفضل 

جهود األبطال يف املواقع لن يمروا ولن ينجحوا.

   لو تحدثنا اليوم وتحدث املشاهد عن طبيعة 
هذه املعركة التي تجري اليوم؟

- طبعا املعركة التي تجري اليوم هي بالنسبة 
لنا املعركة الفاصلة، والتي بإذن الله تعاىل سنحقق 
فيها النرص، ونســحق هذه الجمــوع الحوثية 
املســعورة التي تدفع بها إيران وبقيادة القاتل 
اإلرهابي حسن إيرلو، الذي يقود هذه املعركة وليس 
الحوثيون، الحوثيون هم عبارة عن أداة إليران تنفذ 
مرشوعها التدمريي لليمن وللوطن العربي، هذه 
الحرب وهذه املعركة ليست موجهة ضد اليمنيني 
لوحدهم، وإنما هي موجهة ضد اليمنيني، وضد 
العرب، وضد املسلمني، باإلســالم املزيف إسالم 
التضليل والتجهيل اإليراني، املذهب الذي بني عىل 
الكذب، يكذبون عىل الله سبحانه، ويكذبون عىل 
رسوله، هذه املعركة يجب أن تتضافر لها جهود كل 
الناس ليس الجيش واألمن وحدهما، وال املقاومة أو 
القبائل املساندة، هذه املعركة يجب أن تتضافر لها 
جهود كل اليمنيني، كل العرب، كل املسلمني، وذلك 
للدفاع عن العقيدة الصحيحة، عن اإلسالم، عن 
اإلنسانية.. هذه الحركة الحوثية اإلرهابية اإليرانية 
حركة ضد اإلنسانية، اليوم كل املدارس يف مناطق 
سيطرة الحوثيني يضللون عىل الشباب، ويعبؤونهم 
حقدا وكراهية ليس ضد اليمنيني فحسب، بل ضد 
اليمنيني والعرب واإلسالم، وضد اإلنسانية بشكل 
عام، ها هم اليوم يرفعون شــعار املوت أمام كل 

من يقف ضدهم.

  حتى من يختلف معهم يف الرأي؟

- كل مــن يختلف معهم.. هــم اليوم ينادون 
بالكراهية لإلنسانية بشكل عام إال من هو عىل 

مذهبهم ونهجهم الضال واملضل.

معايل الفريق تتحدث األخبــار عن محارق   
حصلت لحشودهم وهم يزجون بهذه األعداد 
الكبرية إىل جبهات القتــال.. برأيك ما الذي 
يجعلهم بهذا الجنون الذي يدفع بهؤالء؟ ماذا 
نسميهم؟ املغرر بهم؟ ماذا نسمي هؤالء الشباب 
الذين يقعون بني األرس والقتل والضياع؟ فما 

نشاهده صور مؤملة.

- تاريخ هذه الحركة ومن يقف وراءها معروف 
باعتماد اســاليب التجهيــل والتضليل والقتل 
والتدمري، ولو رجعنا قليــال إىل الحرب العراقية 
اإليرانية، لوجدناهم يتبعون نفس النهج، يدفعون 
بالناس إىل املحــارق دون أي مراعاة، ودون أي 
شــفقة أو إنســانية، يهمهم أن يموت اآلالف 
وعرشات اآلالف بل ومئات اآلالف من أجل أن يرضوا 
رغباتهم يف القتل والتدمــري، هذا نهجهم، اليوم 
يدفعون بالشباب اليمني املغرر بهم واملضلل بهم، 
وهم اليوم موجودون عىل قيد الحياة أرسى يتم 

مراعاتهم وإكرامهم ومحارضتهم وإعادة برمجة 
عقولهم التي أصبحت شــبه خاوية من العقل 
واملنطق، تشعر بالرحمة والشفقة عىل هؤالء الذين 
ضللهم هذا الفكر الحوثي اإلرهابي، عرشات بل 
ومئات القتىل منهم، والله أننا نوجه أن ال تعرض 
بعض الصور، األرسى أيضا أثناء التحدث معهم 
كلهم يبكون، وكلهم يقولون: مغرر بهم، تعرف أن 
الشباب إذا لم يراع فيه الضمري يف تربيته وتثقيفه 
الثقافة الصحيحة، ثقافة اإلسالم، ثقافة وأخالق 
اليمنيني التي تدعو إىل العفو والصفح والتسامح 

والسالم واألمن واالستقرار سيبقون فريسة ملثل 
هذه األفكار الضالة واملضلة، الحوثي يعبئ عقول 
الشــباب عكس هذا الكالم كله، يعبئهم بالحقد 
والكراهية وعدم التســامح.. يا رجل! يتذكرون 
مآس قبل 1400عام ويعبئون الشباب بها، بهذه 
األفكار الضالة، لهذا ليس لدينا مجال كلنا كيمنيني 
بدون استثناء إال أن نقف ضد هذا املرشوع الذي 
يريد أن يدمر اليمن، يدمر العقل اليمني، الشباب 
سيدمر وسيصبح حاقدا، ويصبح منتقما عىل كل 
اإلنسانية إذا لم نجتث هذا املرض الخبيث الحوثي 

املدعوم إيرانيا.

  إذاً معايل الفريق أنت ربما عايشت هذه الحركة 
أكثر من غريك، أنت رجل خضت حروبا وعىل 
ما أعتقد أنك أيضا جرحت وأنت تواجه هذه 
املليشيا منذ وقت مبكر قبل أن يعرف اليمنيون 
حقيقتها.. برأيك منذ متى أو ما هو املفهوم أو 
التصور الذي وصل إليه الفريق الركن صغري 
بن عزيز قبل أن يصل اليوم إىل اليمنيني بشكل 

عام؟

- حقيقة نحن مساملون، وال نريد الحرب، وتربينا 
عىل الصفح والعفو والسماح وتجاوز األخطاء، 
لكن مع الحركة الحوثية اإلرهابية ال تستطيع أن 
تتجاوز ما يقومون به، نحن يف أرضنا، ويف بالدنا، 
يف منطقتنا لم نذهب إىل معقل الحوثيني لقتالهم 
منذ بداية نشأتهم يف مران، هم أتوا إلينا من أجل 
أن يفرضوا أفكارهم بالقوة، وهكذا يف كل منطقة، 
لهذا فهذه الحركــة حركة إرهابية بكل ما تعنيه 
كلمة إرهاب؛ ألنها تريد أن تفرض آراءها وأفكارها 

وطبيعتها، وكل ما تريده بالقوة.

  هل مورس هذا معكم يف بداية حروبها؟

- يف كل املناطق وليس يف منطقتنا فقط، يف كل 
املناطق التي مروا بها منذ بدأت نشأتهم يف صعدة، 
حيث بدأوا بفرض أفكارهم بالقوة، بل واالنفراد 
بكل يشء، بل كانوا يف كل منطقة يريدون أن يكونوا 
هم البديل للدولة، هم البديــل للنظام والقانون 
والدســتور، هم أنفســهم كحركة وكأشخاص 
وكساللة، وأنا هنا ال أقول: ساللة، ألنهم بنو فالن، 
وإنما أعترب الساليل هو من ينتهج هذا الفكر، وليس 
ساللة فئة من الشعب اليمني، ليس بيننا عداء نحن 
وكل فئات الشعب اليمني، نحن بيننا عداء مع هذه 

الفئة التي تنتهج هذا الفكر.

  ساللة الفكرة؟

- ساللة الفكر االثنا عرشي البغيض الذي يريد 
أن يجهل الناس، ويفرض عليهم فكره بالقوة.

  أنت تريــد أن تقول يا معايل الفريق: إن الحل 
السيايس بالحوار مع هؤالء غري مجد. 

 حاولنا بل وحصل بيننــا اتفاقات ونحن يف 
منطقتنا، وكممثل للدولة، أو متعاون مع الجيش 
يف منطقة ســفيان، عندما اعتــدوا عىل املواقع 

   المليشيا تدفع بالشباب إلى المحارق دون رحمة أو شفقة
    معركة اليوم يجب أن تتضافر لها جهود كل اليمنيين، كل 

العرب، كل المسلمين
    نحــن مســالمون وتربينا على العفو لكن مع هذه المليشــيا 

اإلرهابية ال مناص من المواجهة

أجرت قناة اليمن الفضائية السبت املايض مقابلة مع الفريق الركن صغري 

بن عزيز رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة.. تطرق فيها إىل عدد من 

القضايا املتعلقة بالشأن اليمني ويف مقدمتها الحرب العبثية التي أشعلتها 

مليشيا الحوثي اإلرهابية..

وألن الفريق الركن صغري بن عزيز من أوائل من واجه هذه املليشيا اإلرهابية، 

وخرب نهجها وقيمها السيئة القائمة عىل عدم القبول باآلخر، كمنهج طبقي 

مقيت يشــكل منهجها العقيدي والقيمي، وأدرك باكــراً توجهها الفكري 

الخبيث، فقد ركز يف مقابلته عىل خطــورة الفكر االثنا عرشي الذي تعمل 

املليشيا اإلرهابية عىل تأصيله يف أوساط املجتمع وخاصة النشء يف صفوف 

الدراسة األوىل.. باإلضافة إىل تناوله الكثري من القضايا املتعلقة بجانب املواجهة 

والتصدي لهذه املليشيا ويف مقدمتها وحدة الصف والهدف واملصري لكل القوى 

الحية املواجهة ملليشيا القتل والدمار، مليشيا الكهنوت والتخلف املدعومة من 

إيران وألهمية املقابلة تعيد صحيفة »26 سبتمرب« نرشها.
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العسكرية املوجودة يف سفيان تواجهنا نحن وهم، 
وحصل أن جاءت وســاطات فيما بيننا لتهدئة 
الوضع، من خالل إخالء مواقــع وعدم االعتداء 
عليهم أو العكس، ولم يلتزموا، وأنا لدي كل األدلة 
عىل هذا، لم يلتزموا ال بعهد وال وجه مثل القبائل 
تتبادل الوجيه وتلتزم بها، لم يلتزموا بأي يشء ال 
عهد وال وجيه وال اتفاقات مكتوبة، وهذا يؤكد أن 
هذه الحركة دأبها دائما نقض العهود واملواثيق، كل 
الشعب اليمني الذي عانى من هذه الحركة، يعرف 
أنها حركة نقض عهــود واملواثيق، يعني ممكن 
يوعدك الصباح ويعطيك عهدا وينقضه يف العرص، 
ويقتلك وأنت آمن اعتمادا عىل العهد، هؤالء ليس 
لهم عهد وال ذمة، حركــة ال مثيل لها يف التاريخ 
القديم، ولن تتكرر يف التاريخ الحديث، إنها حركة 

إرهابية ليس لها مثيل إطالقا.

إذاً معايل الفريق أنت تقول: بأن هذا الخطر   •  
الكبري ال يتهدد أبناء اليمــن وحدهم، وإنما 
يتهدد املنطقة وهو مرشوع إيراني ابتلع بعض 
العواصم العربية، ويسعى إىل ابتالع عواصم 
أخرى، لكن عىل أرض الواقع اليوم ألست معي 
يا معايل الفريق بأن املهمة اليوم أصبحت مهمة 
جزء بسيط هو من يتصدى لهذه املليشيا، أين 
مقدرات الدولة واملواطن والجيش، ومختلف 
هذه الفئات التي تواجــه هذا الخطر املحدق 

باليمنيني؟ 

- املعركة مثلما سبق، وأن قلت ليست: معركة 
أي جهة أو فئة معركة الجميع، يجب علينا جميعا 
أن نشــارك يف هذه املعركة، كل بما يســتطيع، 
الجندي واملقاوم، القبائل املساندة فما يقدمونه 
ويسطرونه من مالحم بطولية يشكرون عليها، 
واإلعالم جبهة، واالقتصاد جبهة، واألمن جبهة، 
واملجتمع بشكل عام جبهة، يجب أن تكون هذه 
الجبهات كلها موجهة ضد هــذه الحركة، وهذا 
الفكر، إذا لم نكن بهذا الشكل فسيندم الجميع، 
نحن نثق بالله كل الثقة أن النرص حليفنا؛ ألننا مع 
الحق، والحوثي وحركته عىل باطل، ووالله لو أننا 
نعرف حتى أقل القليل أن هذه الحركة عىل حق، 
وتريد للشعب اليمني الخري واألمن واالستقرار ملا 
وقفنا ضدها، وملا أطلقنا طلقة واحدة ضدها، منذ 
أن كنا يف صعدة ويف سفيان، لكننا وصلنا إىل قناعة  
تامة بأن هذه الحركة ال يمكن أن تتعايش مع أحد 
حتى لو ســلم لها، والدليل واضح ومشهود، اآلن 
من سلموا ماذا يحصل لهم؟ يمتهنوهم ويهينوهم 
ويفرضون عليهم الفكر بالقوة! اآلن لم نكن نتوقع 
وال نتخيل أن يصبح يف داخــل العاصمة صنعاء 
لطميات ونواح وندب عىل أحداث حدثت قبل ألف 
وأربعمئة عام، فأي فكر هذا؟! وأية عقول ستربى 
عىل هذا النهج؟! لم أكن أتوقع يف يوم ما أن تشيد 
كلية خاصة باللغة الفارسية يف الجامعة العريقة 

جامعة صنعاء.

كمــا أننا لم نكن نتوقع أن يتــم تغيري املنهج 
الدرايس، الذي أعدته نخبة من العلماء واألستاذة 
األفاضل، كمنهج وســطي معتدل يربي الشباب 
عىل حب الخري وحب األمن وحب االستقرار وحب 
التسامح وحب اإلنســانية بشكل عام، حيث تم 
تغيريه إىل منهج تعصبي ساليل تدمريي تكفريي 

مشحونا بالحقد والكراهية عىل كل يشء.

إذا معايل الفريق هذه هــي األخطار املحدقة   
بالشعب اليمني، كيف يمكن أن تطمئنوا الشعب 
اليمني من خالل املؤسسة العسكرية التي هي 
مكســب اليمنيني جميعا، أن هذه األخطار ال 
يمكن لها أن تستمر مهددة للجيل الحايل أو 

لألجيال القادمة؟

-أوالً هذا الجيش الذي يقاتل منذ ست سنوات أو 
ما يقارب الست السنوات، جيش عظيم، جيش بذل 
تضحيات عظيمة، وناضل نضاال غري عادي برغم 
أنها ست سنوات متواصلة من الحرب إال أن الجيش 
الوطني معنوياته مرتفعة، يقاتل بقناعة ألن لديه 
هدف سام وعظيم وهو الدفاع عن اليمن، عن هوية 
اليمنيني، عن عروبة اليمنيني، عن مستقبل األجيال 
الذي يجب أن يكون خال من كل هذه األخطار، لهذا 
تجد املقاتل يف كل املعارك يخوض معركته بقناعة ال 
يهاب املوت؛ ألن الهدف سام، يعرف أنه يقاتل عىل 
حق، يقاتل فئة باغية وضالة ومضلة، لهذا ال قلق؛ 
ألن الجيش لهم باملرصاد، الجيش يحقق وسيحقق 
انتصارا، الجيش يخرج هذه الفرئان من مخابئها 
إىل األرض الواسعة التي استطاع أن يقتلها فيها، 

ولن تعود هذه الجرذان بإذن الله تعاىل.

أفهم من كالمك يا معايل الفريق أن ما يحدث   
يف أرض املعركــة ربما يغيب عنــا جميعا، 
العسكريون لهم طرقهم وسياستهم يف إدارة 
املعركة، ولكن بعض الناس يحسبون العملية 
من خالل املساحة الجغرافية، كيف أن يمكن 
تطمنئ املشــاهد فيما يخص هذا املوضوع 

بالذات؟

-حســابات الجغرافيا مهمة جدا، لكن هناك 
حسابات أخرى وهي كيف تقيض عىل عدوك؟ كيف 
تخرجه من مخبئــه لتقيض عليه؟ كيف تخلص 
الشعب اليمني منه؟ ففي هذه املعركة سيتم بإذن 
الله تعاىل القضاء عىل املليشيا الحوثية اإلرهابية 
قضاء نهائيا، وستسمعون يف القريب العاجل أنباء 
سارة، نحن عىل موعد مع النرص بإذن الله تعاىل، 
يجب عىل الجميع أن يثق يف الجيش الوطني ويف 
املقاومة ويف القبائل املساندة وأن يثق بأن النرص 
حليفهم؛ ألن الحــق منترص دائما وابدا، يجب أن 
يثق الجميع يف الجيش ويف تحالف دعم الرشعية 
الذين يستحقون الشكر عىل دعمهم للجيش وعىل 
مراعاتهم لجريانهم الشــعب اليمني، وحرصهم 
عىل أمن واستقرار اليمن، وعىل وجه الخصوص 
اململكة العربية السعودية، يستحقون منا الشكر 
والتقدير، ولن نستغني عنهم، ولن يستغنوا عنا، 
فعدونا واحد، وهدفنا واحد، وأمننا واســتقرارنا 

واحد ال يتجزأ، وسنحميه بكل ما نستطيع. 

معايل الفريــق كالم قد ربما يقنع،   
لكن هناك سؤاال أيضا ينشأ من هذا 
الحديث، وهو ملــاذا ال تتحرك كل 
الجبهات؟ حيث أن الحوثي استفاد 
من هذا الهدوء يف الجبهات األخرى، 
واتجه بحشوده نحو مأرب مشكال 
ضغطــا عليكم أنتم هنــا يف هذه 
الجبهات، ماذا تقول يف هذا الجانب؟ 

- من الرضوري تحريك كل الجبهات، 
ليس لدى أي جهة أو جبهة أي عذر عن 
الحركة، وستتحرك بإذن الله تعاىل، إال 
أصحاب الساحل نتيجة لالتفاق املشؤوم 

اتفاق ستوكهولم.

  هم يطالبون يا معايل الفريق بنقض 
االتفاق؟ 

-نعم بالنسبة لكل القوات املشركة 
املوجودة يف الساحل الغربي، سواء من 
ألوية العمالقة أو من املقاومة الوطنية 
أو األلوية التهامية، كل هؤالء يطالبون 
بنقض هــذا االتفاق املشــؤوم، لكن 
هناك اتفاقات دولية، ربما ال نستطيع 
تجاوزها، لكننا مع الوقت سنتجاوز كل 
يشء من أجل اليمن، ومن أجل استقرار 

اليمن، ستتحرك كل الجبهات، وسننترص، والله إننا 
نثق بالله بأننا سننترص؛ ألن الحق منترص، هذه 
الفئة الباغية الضالة ليست عىل حق، ومن ليس عىل 
حق لن ينترص أبدا، من يتعمدون تجهيل الشعب 
اليمني وإذالله، ويعتربون أنفسهم فئة أو طبقة 
غري طبقة اليمنيني، لن يمروا، ولن ينجحوا، ولن 

ينترصوا، سيتم اجتثاثهم بإذن الله تعاىل.

  نعم .. معايل الفريق نحــن نتحدث عن هذا 
الجيش، واسمح يل ألني أشــاهد وأتابع هذا 
الجيش العظيم الذي بذل منتســبوه كل ما 
يستطيعون من أعىل قائد إىل آخر جندي، الكل 
له قريب شــهيد، أو جريح يف هذه املنظومة 
املتكاملة اليوم، اليوم نحن نتحدث عن تأخر 
يف رصف املرتبات، وهو أقل القليل تجاه هذا 
الجندي وذاك الشــهيد وذاك الجريح، ماهي 

كلمتك لهم يف هذا الجانب بالتحديد؟

- جيشــنا البطــل املناضل لم يلبــس البدلة 
العســكرية من أجل املرتب، وهــو طبعا يشء 
رضوري، وسيتم ترتيب هذا بإذن الله تعاىل، وقد 
بدأت الحكومة منذ استقرارها يف العاصمة املوقتة 
عدن برتيب هذه األشياء، وسيتم بإذن الله تعاىل 
إعطــاء كل الجيش حقوقــه املكفولة يف قانون 
الخدمة يف القوات املسلحة، فقط يشء من الوقت، 
وهذا الجيش يقاتل من أجل دين وعقيدة صحيحة، 
ومن أجل وطن، لهذا سينترص بإذن الله تعاىل، نحن 
عىل ثقة بأن النرص حليف هؤالء األبطال، والله لو 
تشاهد بعض املعارك وتالحظ همة هؤالء األبطال 
يف قتال هذه الفئة اإلرهابية الطمأن قلبك وقلب كل 
يمني حر، بأن هناك رجاال، الرجال يف كل املواقع 
يقاتلون بأبسط اإلمكانيات، ومع ذلك يحققون 
معجزات، ففي بعض املعارك يتم االشتباك باأليدي 
وليس باألســلحة؛ ألن هذه القطعان املغرر بها، 

والذين يســتخدمون حبوب الهلوسة يندفعون 
كاألغنام بدون شعور، وحني يصحو يبكي ويقول: 
أنا غرروا بي، يعطونهم مخدرات، وقد وجدناها 
يف جيوب بعضهم، تجعلهم بال شعور، حيث يتم 
تحريكهم كالدمى يرمون بأنفسهم إىل املوت دون 
أن يشعروا، ومع ذلك هناك رجال أمامهم يعصفون 
بهم عصفا، وبإذن الله تعاىل ســتنتهي كل هذه 
القطعان عىل أسوار مارب، وكم جيوش وارجع 

للتاريخ تحطمت وانتهت عىل أسوار املدن.

  الحوثيون يقولون: بأنهــم يف مأرب، وهناك 
ضغط عىل أرس يف املناطق التي يســيطرون 
عليها، بالتواصل مع من هم هنا، سواء كانوا 
مدنيني أو عسكريني، يوهمونهم بأن املسألة 
محسومة، وأن عليهم العودة وما شابه ذلك، 
ويشبهونكم أنتم كمرتزقة! ويقولون لهم: هؤالء 
يهود وأمريكان! ومن هذه املسميات! هل لديكم 

مقاتلون ينتمون ملثل هذه املسميات؟

-هم يموتون يف أطراف مارب، ولن يعود منهم 
أحد بإذن الله تعاىل، ثم بســواعد أولئك األبطال 
املواجهني لهم، بالنسبة لالرتزاق نحن لم نرتزق، 
ولم نذهب إىل إيران، ولم نتعلم الفكر االثنا عرشي 
اإليراني، ولم نأت بحسن إيرلو، هؤالء هم املرتزقة 
الذين باعوا البلد، باعــوا اليمن إليران، ملجموعة 
مرتزقة الحوثي ومن حوله، باعوا ثالثني مليونا، 
هؤالء هم املرتزقة حقا، نحن اســتعنا بإخوتنا 
وأشــقائنا العرب ليس ضد الحوثي هذا املختبئ 
داخــل الكهف، وإنمــا ضد إيــران، وضد دول 
ومنظمات تدعم هذه الفئة، تدعمها بالســالح، 
وتدعمها باملال، مليارات الدوالرات، نحن لم ننسلخ 
عن جسمنا العربي، وعندنا مثل يقول: من خرج 
من جلده أو من جسمه جيف. هم خرجوا، نحن لم 
نخرج، نحن عرب وأصل العرب، واستعنا بإخوتنا 
العرب يف مواجهة الصلف اإليراني ومن يساعدهم، 

هناك دول عظمى تساعد إيران يف مرشوعها 
وفكرها، لهذا نحن كيمنيني، ندافع عن أرضنا 
وعن هويتنا، وعن العرب، وعن اإلسالم، ضد 

هذه الفئة الضالة. 

  نعم وصلت هذ الرســالة.. معايل الفريق لم 
تجبني عن مســألة الحوثيني، هكذا يعبؤون 
عقول هؤالء املقاتلني معهم بمسميات، يقولون 
ألتباعهم: أنتم تقاتلون يهودا! مرتزقة! أفارقة! 

يقولون لهم: بأن مأرب محتلة؟

-ال يوجد يف مارب إال اليمنيون األحرار الذين 
رفضوا العبودية، ورفضوا أن يكونوا عمالء 
إليران، ورفضــوا أن يكونوا يف زريبة تابعة 
إليران، يف مارب، العرب اليمنيون األقحاح 
الذين رفضوا أن يكون الحوثي ســيدا وهم 
عبيد، هنا يف مارب، مارب التاريخ، والحضارة 
التي احتضنت كل األحرار اليمنيني.. هل لدينا 
إرسائيليون؟ أنت موجود يف مارب، هل لدينا 
أمريكان؟ هل لدينا ممن يدعي الحوثي املوت 
لهم؟ الحوثي لم يقبل أحداً، الحوثي يا رجل 
رشد اليهود اآلمنني يف آل سالم، ويف ريدة، ويف 
كل املناطق التي سيطر عليها، واضطهدهم، 
نحن ال نضطهد أحدا، اليهود عائشــني مع 
اليمنيني طوال الفرة املاضية لم يعتد عليهم 

أحد.

وكأنك يا معايل الفريق توجه أو تقول: بأنه هذه   •
الحركة لو تركت السالح وجنحت للسلم وعادت 

إىل رشدها فباإلمكان التعايش معها؟

-هذه الحركة ال يؤمن جانبها، ولن تتعايش مع 
أحد، بالنسبة لنا نحن مستعدون حتى اآلن.

 • يا معايل الفريق لديكم ثأر أنتم معها، أخوك 
شــهيد تقريباً، وابنك، هل هؤالء من أجل اليمن 

ممكن أن..

- من أرستــي وأقربائي أكثر من 16 شــهيدا 
وجرحى حوايل 27 من أرستي، أما من قاتلوا معي، 
سواء من قبيلة سفيان وقبائيل كثري، لكن نحن 
لم نرب عىل الحقد والكراهيــة، من أجل اليمن 
مستعدون أن نقدم التنازالت الكبرية، لو نعرف أن 
هذه الفئة الضالة ستتخىل عن السالح، وستعرف 
بالديموقراطية كنهج انتهجه الشــعب اليمني، 
وسيصبح أفرادها مواطنني مثل أي مواطن يمني، 

يحكمنا وإياهم الدستور والقانون لقبلنا.

 برغم كل ما جرى؟

-برغم كل ما جرى، إال من يستحق املحاكمة 
العادلة، فنحن لن ننتقم ألنفسنا بأيدينا، ألننا تحت 

طائلة القضاء والدستور والقانون.

 كل اليمنيني يريدون هذا؟

-تحت طائلة الدستور والقانون من أخطأ يف حق 
الشعب اليمني وقتله وهجره ودمره، البد أن يحاكم 
وفقا للدستور والقانون، وفقا لرشيعة محمد بن 
عبدالله، لن ننتقم ألنفسنا بأيدينا، قد ربما نعفو 
عن ما يخصنا يف أكرب األشــياء التي حصلت يف 
حقنا.. لكن ما يخص الشــعب اليمني، هذا فيه 
قانون فيه دســتور يحكمنا، نحن وهم، لكننا 
لو قدمنا لهذه الفئة أعظم التنازالت فلن تقبل!، 

هؤالء لن يقبلوا إال من ينتهج فكرهم ومعتقدهم 
وبالقــوة، وأن ال يكون له أي حــق، هم اآلن ال 
يعرفون بالديمقراطية، أذكر لك مثاال بسيطا هم 
اتفقوا مع بعض األحزاب، ســواء يف املؤتمر أو يف 
بقية األحزاب عىل أساس أن تكون الرئاسة دورية، 

أين هذه الدورية يف الرئاسة؟

لم تأت بعد عــىل مدى عرش   •  
سنوات؟

-ولن تأتي، وأتحداهم أن يسلموا الرئاسة للشيخ 
صادق أمني أبــو رأس، أو ألي حزب من األحزاب 
التي اصطفت معهم، أو حتــى يجروا انتخابات 
ويسلموها لرئيس منتخب، لن يقبلوا إال بواحد يف 
مكتب عبد امللك الحوثي يكون رئيسا، أو بواحد من 

سدنته، لن يقبلوا إال هكذا.

  لديك فرصة توجيه رســائل عدة من خالل 
الفضائية اليمنية، ملن توجه هذه الرسائل؟

-الرسالة األوىل إىل أشقائنا وإخوتنا يف التحالف 
العربي، وعــىل رأس الجميع اململكــة العربية 
الســعودية، نحن نقدر ونثمن كل ما تقدمونه 
للشــعب اليمني، ونعرف أننــا يف وجدانكم ويف 
اهتمامكم كشعب يمني، ثم كجيش ليس إال من 
أجل األمن واالستقرار والعيش الحر والكريم، ونثق 
أننا سنكمل املشوار معا يدا بيد، حتى نتخلص من 
هذا العدو الضال املضل اإلرهابي، اإلرهاب الفريد 
من نوعــه.. اإلرهاب الذي لغــم كل يشء، ولغم 
العقول، ولغم الرب والبحر، ولغم الجو بالطائرات 
املفخخة، معا سنميض من أجل أمننا واستقرارنا 

كيمنيني وعرب..

-الرسالة الثانية للشعب اليمني.. أيها الشعب 
اليمني الحر! هذه املعركة معركة الجميع يجب 
أن نقف صفا واحــدا حتى نتخلص من هذا الداء 
الخبيث، ووالله أنه واجب ديني ووطني عىل كل 
حر يحب اليمن، ويعرف معنى أن يحافظ عىل أمن 
اليمن واستقراره، كل بما يستطيع، هذه املعركة 
معركة الحسم، معركة التخلص من هذا اإلرهاب 
الحوثي اإليراني، كل بما يستطيع، وسننترص بإذن 
الله تعاىل، والله لو أننا وقفنا موقفا واحدا وجادا، 
ونبذنا الحزبية واملناطقية والفئوية منذ بداية هذه 
الحرب مع هذه الفئة الضالة لكنا تخلصنا منها 

دون حرب ودون إراقة دماء.

الرسالة الثالثة إىل جيشنا الحر البطل املناضل 
وإىل املقاومة وإىل القبائل املســاندة التي عرفت 
وتعرف ماذا يعني اإلرهــاب الحوثي اإليراني؟ 
أنتم عىل حق، يجب أن نقف كلنا موقفا صادقا 
وجادا، ابتداء من مارب إىل شبوة وأبني وتعز وعدن 
والحديدة والســاحل الغربي وصعدة والجوف، 
ونحن وكل األحرار اليمنيني، يجب أن نقف صفا 
واحدا حتى نجتث هذا املرشوع الخبيث الذي يريد 
أن يدمر اليمن بوجه خاص والوطن العربي بوجه 
عام، أنتم عىل حق، قاتلوا ارموا فداكم كل من يريد 
اإلرضار باليمن، ارموا فداكم حســن إيرلو ومن 
وراءه، ارموا فداكم كل من يربص بأمن اليمن 
واستقراره، ســننترص بإذن الله تعاىل، امضوا 
عىل بركة الله، ووالله إن النرص قادم، وسينترص 
مرشوع الحق، مرشوع األمن، مرشوع االستقرار 
لليمن، بنا أو بمن بعدنا، لن يمر الحوثي بمرشوعه 

التدمريي.

الرســالة الرابعة إىل آبائنا وإخوتنــا وأبنائنا 
من هم تحت سيطرة املليشيا الحوثية، يجب أن 
تفهموا أنكم بتعاونكم أو مضيكم أو ســكوتكم 
عىل ما يفعل الحوثي تشاركونه يف تدمري اليمن، 
تشاركونه يف مقاتلة إخوتكم الذين يريدون لليمن 
األمن واالستقرار، تقاتلون مع الحوثي الذي يريد 
أن يغتصب السلطة بالقوة، تقاتلون يف صفوف 
الحوثي أو ترســلون أبناءكم للقتال يف صفوف 
الحوثــي الذي يريد أن يكون ســيدا وأنتم عبيد، 
ترســلون أبناءكم للقتال يف صفوف الحوثي من 
أجل إيران ومرشوعها الذي تريد به أن تدمر اليمن 
والوطن العربي، وتســتهدف اإلسالم والعقيدة 
الصحيحة.. أنا أوجه إليكم دعوة صادقة، ووالله 
أننا ال نريد إال الخري بهــذه الدعوة لكم ولليمن، 
امنعوا أبناءكــم، امنعوا أبناءكــم من الذهاب 
إىل محرقة الحوثي، حافظــوا عليهم، علموهم 
التســامح، علموهم التصالح، علموهم ثقافة 
الحفاظ عىل اليمن وحب اليمن وحب بنائه وليس 
تدمريه، امنعوهم من دخول مدارس الحوثي وتعلم 
منهجه التدمريي الذي يعلمهم يف املدارس، امنعوهم 
من تعلم الحقد والكراهية، فإن الحقد والكراهية ال 
تأتي بخري أبدا، بل تأتي بالتدمري، تدمري اإلنسان، 

تدمري األرض، تدمري كل يشء.

-رسالة إىل قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية، القائد األعىل للقوات 
املسلحة حفظه الله، نحن يف الجيش الوطني عىل 
ثقة بمتابعتكم وتقديركم ملا يسطره الجيش من 
تضحيات، نشــكر لكم كل االهتمام الذي تولونه 
لهذا الجيش املناضل، نحن بفضل الله ثم بفضل 
متابعتكم املستمرة سننترص، نعدكم بأننا سننترص 
بإذن الله تعاىل، سننترص لليمن، سننترص للحق، 
سننترص للرشعية الدستورية التي هي منتخبة من 
الشعب ضد من يريد أن يغتصب السلطة بالقوة يف 

القرن الواحد والعرشين.

- الرسالة األخرية للشــهداء والجرحى، نسأل 
من الله العيل القدير أن يتغمد الشــهداء بواسع 
رحمته، وأن يشــفي الجرحــى، ونعد كل أرس 
الشهداء والجرحى بأننا يف رئاسة األركان ووزارة 
الدفاع ســنكون لهم إخوة وآباء وأبناء من أجل 
تحقيق الحياة الحرة والكريمة لهم، وتوفري كل ما 
يحتاجونه، سنكون لهم خداما من أجل حياة حرة 

وكريمة.

شكرا جزيال معايل الفريق الركن صغري حمود بن 
عزيز رئيس هيئة األركان العامة، وقائد العمليات 
املشركة، عىل إتاحة هذه الفرصة الثمينة، والسالم 

عليكم ورحمه الله وبركاته.

  الشــعب الــذي عانى ويعانــي من هذه الحركــة يعرف أنها 
حركة نقض للعهود والمواثيق 

  لم نكن نتوقع أن يأتي يوم نرى فيها طقوس اللطم في العاصمة صنعاء
  نحن لم ننسلخ من جسمنا العربي كما انسلخت المليشيا اإلرهابية

  الحوثي يعبئ عقول الشباب باألفكار الضالة والمضلة والحقد 
والكراهية ويجب أن نعي تلك المخاطر

  في هــذه المعركة ســيتم 
القضــاء على هذه المليشــيا 

قضاء مبرما 
لــم  إذا  الجميــع  ســيندم    
نصطــف للقضــاء علــى هــذه 

الحركة المليشاوية اإلرهابية
    تحالف دعم الشرعية يستحق 
منا الشكر.. وهدفنا وأمننا واحد
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انها التضحية بالدم بعد مســرية طويلة من الكفاح 
والنضال الوطني، حيث الصرب والشجاعة واالقدام سمة 
مالزمة لقائد عرفته جبهات الحرب كما يف السلم، ولقد 
كان صــادق العكيمي صادقا كغريه مــن قادة وابطال 
الجيش ومثاال لإلخالص يف سبيل القضية الوطنية التي 
يواصل رفاق السالح مشوارها الطويل يف مواجهة أحفاد 
اإلمامة بنســختها الجديدة مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

املدعومة من إيران. 
عام عىل رحيل أركان محور الجوف الشــهيد صادق 
العكيمي، وهذا هو اســمه املحفــور يف وجدان الذاكرة 
اليمنية ويف ذكرى استشــهاده األوىل يؤكد والده الشيخ 
اللواء أمني العكيمي مواصلة النضال وعظمة التضحية 
وقداسة الفداء يف طريق الخالص من الكهنوت اإلمامي 
واســتعادة الدولة التي ناضل من اجلها الشهيد ورفاقه 

من شهداء الجمهورية يف معركتها املستمرة. 
عاش شــجاعا مجيدا مخلصا للوطن حتى توفاه الله 
مناضال يف معركة الكرامة واســقاط اإلرهاب الحوثي 
الغاشــم، وال تزال روحه الطاهرة ملهمة لكل من عرفه 
من قادة وضبــاط وجنود محور الجــوف وعىل خطاه 
تسري قوافل  الحاملني بالدولة  عىل امتداد جبهات القتال 

واالنتصار للمرشوع الوطني الجامع لكل اليمنيني. 

إشادات بمواقف الشهيد
"للشــهيد صادق العكيمــي ورفاقــه أدوار بطولية 
ونضالية  يف الدفاع عــن الثورة والجمهورية   ومواجهة 
مليشــيا الحوثي  اإلرهابية يف مختلــف جبهات القتال 
حتى استشــهد وهو يؤدي واجبه الوطني." وأشــاد 
بأدواره الكثري من القيادات السياسية والعسكرية، ويف 
مقدمتهم فخامة املشري الركن عبدربه منصور هادي ـ 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة حيث أكد 
بأن " الشهيد البطل صادق العكيمي له مواقف بطولية 
ناصعة يف معركة استعادة الدولة ودحر التمرد الحوثي  
عىل امتــداد جبهات القتال بمحافظة الجوف وســطر 
أنصع صور البطولة والشجاعة حتى لحظة استشهاده، 
ويقول الفريق الركن عيل محســن صالحـ  نائب رئيس 
الجمهورية، "لقد خلد الشهيد صادق العكيمي اسمه يف 
سجل الخالدين الذين ابو إال أن يعيشوا أحراراً عىل أرض 
حرة"، ويقول أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى 
"اثبتت دماء الشهيد صادق العكيمي عظمة القضية التي 

ناضل من أجلها ودفع روحه رخيصة يف سبيلها ودفاعا 
عن الثورة والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية "، 
من ناحيته أشاد الدكتور معني عبدامللك ـ رئيس مجلس 

الوزراء بأدواره البطولية قائال :
"استشهد الشهيد العميد/ صادق العكيمي وهو يخوض 
معارك رشسة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية حيث الزم 
املعارك عىل طول جبهات القتال يف التضاريس املختلفة يف 
الجوف مقارعاً أحفاد اإلمامة الكهنوتية فكان بإخالصه 

الوطني درعا للجمهورية "
 وقال الفريق الركن / محمد عيل املقديشـ  وزير الدفاع " 
كان نبأ استشهاد العميد صادق العكيمي قاسياً وخسارة 
عىل الصف الجمهوري الذي اختار الشهيد أن يميش عىل 
دربه غري آبه بالصعوبات والعقبات حتى استشهد مقبالً 
غري مدبر دفاعاً عن األرض والعرض والدين وتراب الوطن 

الطاهر تحت راية املرشوع الوطني االتحادي ".
 وأثنى العميد / محمد بن راسيهـ  أركان حرب املنطقة 
العسكرية السادسة، عىل شجاعته وإقدامه بقوله:"لقد 
كان الشــهيد العميد / صادق العكيمي قائداً عسكرياً 
شجاعاً حيث شاركو يف مختلف جبهات القتال وله أدوار 
بطولية مشــهودة يف معركة اليمنيني يف وجه املليشــيا 
الحوثية اإليرانية وكان دمه الطاهر وقوداً للنرص ورشارة 

انطالقة لتحرير بقية الراب اليمني بإذن الله تعاىل".
اللواء / ســلطان العرادة ـ محافظ محافظة مأرب، 
أكد ذلك بقوله "كان له عالقــة ترابط بينه وبني جميع 
الوحدات العسكرية يجمع حب الناس حوله بشكل كبري 
نظرا ألخالقه الرفيعة وملا يقدمه لخدمة الجبهات وااللوية 
كان شجاعا مقداما يجيد استخدام كافة األسلحة وتراه 
اذا حمت املعركة يف امليمنة حرض مع املدفعية وإذا اشتعلت 
يف امليرسة ينطلــق مع العيار وهكــذا كان يتنقل أيضا 
بني املعارك باذال جل وقته لقتال املليشيا الحوثية حتى 

استشهد".
واعتــرب العميد عبــده عبدالله املخاليف قائــد اللواء 
٢٢مشاة استشهاده خســارة كبرية للجيش الوطني، 
حيث قال  "مثل استشــهاد العميد صــادق العكيمي 
خسارة للجيش واملقاومة الوطنية حيث كان من أوائل 
املقاومني للمليشــيات الحوثية االنقالبية يف الجوف وإىل 
جوار رفاقه األبطال خاضوا معارك ملحمية يف ســبيل 
اســتعادة الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري "، كما 
أشاد عبد الحميد محمد عامر  مستشار محافظة الجوف  

بصدقه وإخالصه للقضية حيث قال"حني يتصدر القادة 
أقاربهم قوائم الشــهداء تتضح عدالة املعركة وجديتها 
ولقد أثبت الشهيد صادق العكيمي صدق املبدأ وااليمان 
بالقضية الوطنية وإن كان الثمن روحه الزكية" ، ويقول 
يحي الثاليا ـ رئيس الهيئة العامة للكتاب "كان له دور 
كبري يف تحشيد القبائل للمعارك كل القبائل كانت تقف 
حوله همدان الشوالن رجال دهم ورجال بكيل اكثرهم مع 
الشهيد صادق امني له حاضنة قويه مع كل القبائل من 
إب وتعز ومختلف املحافظات ومجاميعه املقاتلة ماتزال 
اقوى املجاميع القتالية رجل ويف ال يأكل اال مع اصحابه 
وافراده ال يتقدم افراده باملعركة اال وكان اولهم, وله دور 
كبري جدا يف اصالح ذات البني يف اي مشــاكل بني القبائل 

تجده يعمل عىل حلها"

يف رثاء الشهيد القائد 
يقول الشاعر بران الدهمي يف رثائه:

يــا ابن العكيمــي عظم اللــه أجركم
واخلــف عليكم صــادق الشــهم الهمام 

نال الشــهادة يــوم واصل ســريكم
يف الدحــر والتنكيــل ألحفــاد اإلمام 

يا أهــل الشــجاعة ذي فقدها غريكم
مني لكم أزكـــى تحية واحتــــرام

وجيهكــم بيضــاء وكثــر خريكــم
يــا مصنع االبطــال والنــاس الكرام 

الشاعر  أبو قيص الحميقاني:
يــا الحيــود الشــامخات العــوايل

أمــني  الشــيخ  وايس  بالتعــازي 
يف صليــب الــرأس حامــي التــوايل

تبــني  غـــــارة  كل  يف  فزعتــه 
طــايل واليــوم  البــارود  للتقــا 

بــه قــوم متحارصيــن  يفرحــوا 
وتــايل أول  ذنبــه  أغفــر  ياللــه 

الصالحــني  جنــة  يف  واجعلــه 
ويقول الشاعر راشد عيل الحزمي: 

يــا ســماء أرض اليمــن بــر وبحر
العــوايل الشــامخات  يــا الجبــال 

الظفــر مقــدام  الشــيخ  أنعــي 
املايــالت  يعــدل  الــيل  أنعــي 

صــادق القــوم مــا يــوم انقــرص
األوالت   راعــي  أمــني  صــادق 

أنكــرس يــوم  وال  تزحــزح  مــا 
صــار مــرضب مثــل عنــد الثبات 

نبذة من سريته
•الشهيد القائد العميد / صادق أمني العكيمي 

مواليد 1984م قرية الجــر مديرية الحزم ـ محافظة 
الجوف 

•درس املرحلة األساســية والثانوية يف مسقط رأسه 
)الجر( 

•متزوج وله ستة أبناء ) خمسة أبناء , وبنت( 
الحياة العلمية والعملية : 

•ألتحق بجامعة اإلمام / محمد بن سعود يف الرياض 
باململكــة العربيــة الســعودية، حصل عىل شــهادة 

البكالوريوس يف الرشيعة والقانون. 
•التحق بكلية الرشطة يف العاصمة صنعاء عام 2000م 
ولم يكمل دراسته بسبب مواقف النظام السابق من والده . 

حياة املقاومة والثورة 
حني اندلعت الثورة الشبابية الشعبية عام 2011م كان 
من أوائل امللتحقني بصفوفهــا وكان فاعالً يف املجتمع 
ومن القيادات الشابة  يف الجوف وعند تمرد الحوثيني عىل 

الرشعية يف العام 2014م كان يف طليعة املقاومني.
الحيــــاة العسكرية:

التحق بالجيش الوطني منذ تأسيسه ملواجهة مليشيا 
الحوثي االرهابية 2015م

شارك يف تأسيس املنطقة العسكرية السادسة 
ُعني قائداً لكتيبة االســناد يف لواء النرص يف محافظة 

الجوف. 
تم تكليفــه لقيادة جبهات الخنجــر وصربين وقائد 

محورها العسكري. 
تم تعيينه أركان حرب لواء 155مشاة. 

شارك يف عدد من جبهات املحاور املشتعلة )صربين , 
اليتمة ، املهاشمة , مزوية , الجرعوب , العقبة , الغيل (.

عني بعدها أركان حرب محور الجوف.
استشــهد أثناء قيادته للمعــارك يف جبهة الغيل ضد 

مليشيا الحوثي بتأريخ 20 فرباير 2020م.

يف الذكرى األوىل الستشهاده.. العميد صادق العكيمي مثال اإلخالص للقضية الوطنية
عام عىل رحيل القائد الشهيد صادق العكيمي وال تزال سريته 

الناصعة بالنضال شاهدة عىل تضحيات وبطوالت سطرها مع 

رفاقه يف الجيش عىل امتداد جبهات الجوف، املحافظة التي تحيي 

اليوم الذكرى األوىل لرحيله وهو الحارض، الذي لم تغادر مواقفه 

العظيمة قلوب وذاكرة من عرفه وعاش معه الحياة االجتماعية 

والعسكرية حتى لحظة استشهاده يف معركة استعادة الدولة 

والدفاع عن الجمهورية ومواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية يف 

جبهة الغيل غربي الجوف.

 طارق السعيد 

شــيعت وزارة الدفــاع، ورئاســة هيئــة األركان العامــة  وقيــادة 
المنطقة العســكرية الثالثة يوم االثنين فــي محافظة مأرب، جثمان 
قائد لواء الصقور الشهيد البطل العميد أحمد قائد الشرعبي، ورفاقه 
األبطال الرائد محمــد علي الحارثي ومالزم ثاني أشــرف عبدالرقيب 
الشرعبي، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الثورة والجمهورية، 
فــي مياديــن العــزة والكرامــة، ضــد المليشــيا الحوثيــة اإلرهابية، 

المدعومة من إيران.
وفي برقية عزاء مواســاة ألســرة وأقارب وزمالء  الشهيد  البطل 
العميد أحمد الشرعبي  أشاد  نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
علي محسن صالح   باألدوار الوطنية والبطولية التي سطرها  الشهيد  
الشــرعبي  مــع رفاقه األحــرار أبطــال الجيــش والمقاومــة والقبائل 
الشــجعان، في مياديــن العــزة والكرامــة، باالنتصار على المليشــيا 
اإلرهابيــة ودحــر هجماتهــا اإلجرامية وإفشــال مخطــط داعميها 
اإليرانيين، مشيرا إلى كفاءة الشهيد  العسكرية والعملية وشجاعته 
وإخالصه في مختلف المواقع القيادية والميدانية التي شــغلها طوال 

مســيرة حياته الحافلة بالتضحية في سبيل الوطن.

بطولة وتضحيات
وفي الســياق ذاته عبــر رئيس مجلس الــوزراء الدكتــور معين عبد 
الملك  فــي برقية عــزاء عن أصدق التعازي والمواســاة ألســرة وأقارب 
الشــهيد البطــل العميد أحمد الشــرعبي الذي استشــهد فــي مقدمة 
الصفــوف مع رفاقه وهــم يدافعــون و يقدمون دمائهــم وارواحهم من 

أجل الوطن وكرامته ..
وأشــاد رئيس الوزراء  بمناقب الشهيد ومآثره البطولية في ميادين 
العزة والكرامة وما ســطره من مالحم مع رفاقه الميامين التي ســتظل 
مفخرة لألجيــال اليمنيــة المتعاقبة، مؤكــدا أن دمــاء وتضحيات هؤالء 
األبطــال وكل الشــعب اليمني ســتتوج قريبــا باالنتصار الكامــل وانهاء 

االنقالب ومشروعه العنصري إلى غير رجعة. 

موكب جنائزي
وفــي التشــييع ُحملــت جثامين الشــهداء األبطــال ملفوفيــن بالعلم 
الجمهــوري إلــى مقبــرة الشــهداء بمدينــة مأرب،وتقدم الموكــب قائد 
المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابة، وعدد من قيادات 
وزارة الدفاع واأللوية والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، 

وجمــع غفير من أهالــي وزمالء الشــهيد البطل العميد أحمد الشــرعبي 
ورفاقه األبطال.

و أشاد اللواء ثوابة بالبطوالت والتضحيات الكبيرة، والمواقف الخالدة 
التي ســطرها الشــهيد الشــرعبي، قائد لواء الصقــور، ومقارعته لفلول 
مليشــيا اإلمامة والكهنوت الحوثية، في مختلف جبهات وميادين الشرف 
والبطولة التي شارك فيها منذ العام 2014م حتى استشهاده رحمه الله.

وأكد أن أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية ماضون نحو 
تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا اإلرهاب الحوثية، 

وأن تضحيات وبطوالت شهداء الجيش لن تذهب هدرا.

 امليض عىل الدرب
من جانبهم زمالء الشــهيد الشــرعبي أشــادوا بمناقبــه وتضحياته 
وأدواره الوطنيــة فــي مواجهة مليشــيات الحوثي اإلرهابيــة، وما امتاز 
به الشــهيد من شجاعة وحسن قيادة في معارك الدفاع عن الجمهورية 
والمكتســبات الوطنية، مجددين العهد للوطــن المضي قدمًا على درب 
الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن من أدوات إيران واستعادة كافة 

مؤسسات الدولة وبناء الدولة اليمنية الموحدة.

في موكب جنائزي مهيب

تشييع رسمي وشعبي جلثامني البطل العميد أمحد الرشعبي وثالثة من رفاقهتشييع رسمي وشعبي جلثامني البطل العميد أمحد الرشعبي وثالثة من رفاقه
     اللواء ثوابة:  سطر الشهيد ورفاقه مالحم 

بطولية  في مقارعة  فلول مليشيا الحوثية
     المشــيعون نعاهــد شــهداءنا بالمضــي قدمًا على 
دربهم حتى تحقيق هدفهم وتحرير كامل تراب الوطن 
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حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى فخامة 
الرئيس املشير الركن/ عبدربهعبدربه منصور هادي منصور هادي

رئيس اجلمهورية- القائد األعلى للقوات املسلحة 
مبناسبة الذكرى التاسعة النتخابه رئيسًا توافقيا فـي الــ 21  من  فبراير 
2012م ســائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناســبة الوطنية وشــعبنا 
ينعم باألمن واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل 
اليمن اجلديد.. مين احلرية والدميقراطية واملساواة والتعايش والسام

د. قـــاســـم بحـيبح
وزير الصحة العامة والسكان 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية
د. عـبدالقــادر الباكـري

املدير التنفيذي للهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى فخامة األخأسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى فخامة األخ
املشير الركن/املشير الركن/  عـبدربـهعـبدربـه منـصـور هـادي منـصـور هـادي

رئيس اجلمهورية -القائد األعلى للقوات املسلحةرئيس اجلمهورية -القائد األعلى للقوات املسلحة
مبناسبة الذكرى التاسعة مبناسبة الذكرى التاسعة النتخابه النتخابه فـي فـي 2121 فبراير  فبراير 20122012م م 

سائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة سائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة وقد حتقق للشعب اليمني كل ما يصبووقد حتقق للشعب اليمني كل ما يصبو  
إليه من أمن واستقرار ورفاه فـي ظل دولة احتادية إليه من أمن واستقرار ورفاه فـي ظل دولة احتادية قائمة على احلرية واملساواة قائمة على احلرية واملساواة 

األستاذ/األستاذ/ محمد محمد حــزام األشــول محمد محمد حــزام األشــول
وزير الصناعة والتجارة - رئيس مجلسوزير الصناعة والتجارة - رئيس مجلس  إدارة الهيئة اليمنية إدارة الهيئة اليمنية 

للمواصفات واملقاييس وضبط اجلودةللمواصفات واملقاييس وضبط اجلودة
المهندس/المهندس/ حديد مثنى الماس  حديد مثنى الماس 

مــديـر عــام الهـيئةمــديـر عــام الهـيئة  
وجميع موظفي ومنتسبي الهيئةوجميع موظفي ومنتسبي الهيئة
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يمن جديد يمضي وفق المخرجات  صــوب يمن جديد يمضي وفق المخرجات  صــوب 
المستقبل المشرق بثقة وعنفوان.. المستقبل المشرق بثقة وعنفوان.. 

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات  إلى فخامة األخ املشير الركن/ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات  إلى فخامة األخ املشير الركن/ 

عبدربهعبدربه منصور هادي منصور هادي
رئيس اجلمهورية-  القائد األعلى للقوات املسلحةرئيس اجلمهورية-  القائد األعلى للقوات املسلحة

مبناسبة الذكرى التاسعة النتخابه
فـي 21 فــبرايــر 2012 م 

ســائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة 
وقد حتقق للشــعب اليمني كل ما يصبو إليه 
من أمن واستقرار ورفاه فـي ظل دولة احتادية 
قائمة على احلرية واملساواة وسيادة القانون..

اللواء/ أبـوبكـــر الجـبولـي
قـائـد محـــور طــور البـاحــة 

 قائـد اللواء الرابع مشاة جبلي
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   توفيق الحاج

خمســة عرش يوماً 630ساعة من 
املواجهات واملعارك الرشسة املستمرة لم 
تتوقف دقيقة واحدة عىل امتداد 300كم 

ويف 20جبهة.
 خمسة عرش يوما واملعارك واملواجهات 
تدور بشكل مختلف عن سائر الحروب 
حيث تتم خارج الظروف الطبيعية قادة 
الجيش ُيديرون املعركة بحنكة واقتدار 
وُيكابدون العوائق والتحديات وأبطال 
الجيش الوطني يستبسلون ويصنعون 
معجزات خالدة، يواصلون الليل بالنهار، 
الينامــون وال يركون للعــدو لحظة 
للنوم أو للتحرك صالبتهم تهزم العدو 

ورصاصتهم ال ُتخطئه.
معارك بذلت فيها مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية كل قدراتها اإلرهابية ومع ذلك 
لم تحقق نجاحاً واحداً، بل تكبدت خسائر 
كبرية جراء كرس جميع هجوماتها من 
قبل أبطال الجيــش الوطني واملقاومة 
الشعبية الذين خاضوا املعركة باقتدار 
كبري، وتكتيكات عسكرية جديدة، أربكت 
منهجية املليشيا العسكرية الوافدة من 
نظريــات الحرس الثــوري اإليراني يف 

عمليات اجتياح املدن.
وبقــراءة وتحليــل لســري املعارك 
واملواجهات من خالل قراءة عوامل النرص 
وحتمية الهزيمة يمكن الوقوف عىل عدد 
من العوامل التي يمكن من خاللها القول: 
إن الجيش الوطني منترص يف املعركة ضد 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية سلفا وهي 
عوامل قوية وبــارزة أهمها أنه جيش 
وطني خالص عقيدته ووالؤه لله وللوطن 
ليس له انتماء ال حزبي وال تنظيمي وال 
مناطقي مهما حاول بعض املغرضني 
شيطنته وإلحاقه بجهة أو طرف معني 
وهي دعايات مغرضة دأب الحوثيون عىل 
نرشها حتى يبقى التعامل معه بحذر 

وخاصة يف الدعم بالسالح واملال.

اختيار مكان المعركة
ومن العوامــل التي مكنت الجيش 
الوطني من إلحاق الهزيمة  بمليشيا 
الحوثي اإلرهابية تحديد املكان الذي 
تدور فيها املعركــة فالتاريخ يذكر 
بوضوح أن معظم املعارك العسكرية 
الفاصلة والحاسمة يف مختلف العصور 
واألزمنة كان ملكان املعركة دور بارز يف 
تحديد مالمح النرص سلفا وقد اختار 
الجيش الوطني أن تكــون معركته 
مع مليشــيا الحوثي يف جبال مأرب 
ويف صحراء مأرب والجوف وقد توفق 
القادة العسكريون للجيش الوطني يف 
اختيار املكان واستطاعوا جر مليشيا 
الحوثي وعنارصها املغفلني بأسلوب 
تكتيكي واسراتيجي عسكري مخطط 
ومدروس إىل املــكان الذي تم تحديده 
لخــوض املعركة وما تتلقــاه حاليا 
مليشيا الحوثي اإلرهابية من خسائر 
برشية كبرية ورضبات موجعة إنما هو 
بسبب ابتالعها الطعم واندفاعها الغبي 

نحو مارب.
ويذهــب إىل هــذا القــول العقيد/ 
عبدالباســط البحر يف تحليله لســري 
املعارك واملواجهات حيث يقول: الدفاع 
القوي والجيد واملنسق واملعد له مسبقا 
من جانب أبطال الجيش الوطني فاجأ 
مليشــيا الحوثي اإلرهابيــة وأربكها 
وألحق بها خســائر باهظة ســواء يف 
قياداتها امليدانيــة وعنارصها القتالية 
أو يف آلياتها ومعداتها العسكرية، رغم 
إعداد مليشيا الحوثي اإلرهابية للمعركة 
منذ فرة طويلة، وتجميعها عنارصها 
من كل الجبهات ورميهــا بكل ثقلها 
فيها، واستخدامها كل أساليب التحشيد 
للمقاتلــني من أجل تحقيــق أهدافها 
السياسية والعسكرية وتحقق إنجازا 
يحسن موقفها أمام داعميها ورعاتها؛ 
ويرفــع معنويات مقاتليهــا ويثبت 
حضورها أنه مــازال فاعال ولم تثخنه 

سنوات الحرب والحصار.
وأضاف العقيد البحــر لقد أحبطت 
مأرب برجالهــا وقبائلهــا والجيش 
الوطني املؤامرة فلقفــت ما يأفكون 
وما يجمعون وألحقت خســائر كبرية 
يف صفوف الحوثيــني دون أن يحققوا 
أي إنجــاز ميداني عــىل األرض رغم 
هجماتهم الرشسة املتكررة والشاملة 
من عدة محاور ولعدة أيام واستخدامهم 
ما يســمونه بالخيارت االسراتيجية"  
الصواريخ البالستية والطريان املسري" 
إال أن اإلنجاز العسكري لكل ذلك يعترب 

صفرا بالنسبة ملعطيات الحرب.
ويقــول البحــر لقد كــرس أبطال 
الجيش الوطني ورجال القبائل األحرار 
كل زحوفــات املليشــيا وتم حصد كل 
مخزونها البرشي وهذا ما أفقد مليشيا 
الحوثي اإلرهابية القدرة عىل االستمرار 
يف القتال عىل األقل يف املدى املنظور كون 
ذلك بحاجة إىل وقت وجهد ومال ورجال 
لرتيــب صفوفهم وإعــادة املحاولة 
واملناورة بالقوى والنــريان مجددا، ما 

يشكل عبئا عسكريا كبريا عليها.

التفاف شعبي وجماهيري
ومن العوامل التي أسهمت يف تحقيق 
الجيش الوطنــي انتصاراته االلتفاف 
الشــعبي والجماهريي الصادق حوله 
واإلســناد القبيل له فمنذ ست سنوات 
تسعى مليشيا الحوثي إىل إسقاط مأرب 
مســتخدمة كل الطرق والوسائل ويف 
كل مرة تخرس كل الحشــود البرشية 
التي جمعتها وتعود مهزومة خارسة.. 
مؤخرا ومنذ نصف شهر تشن مليشيا 
الحوثي هجوما إرهابيا عنيفا من أجل 
أإســقاط مأرب التي لن تسقط ألنها 
تمثل مرشوع املقاومة األكرب واألصعب 
ضد املليشــيا الحوثية اإلرهابية وهي 
النافذة الوحيدة التي تحافظ عىل اليمن 
من التمزق والترشذم وضياع مركزية 
الدولة وهي بوابة الصد والسد املنيع من 
عودة الحوثيني للسيطرة عىل املحافظات 
الرشقية وهي الحامــي األول واملانع 
األرشس من سيطرة مليشيا الحوثي عىل 

ثروات اليمن النفطية والغازية.
ولذلك لن تهزم مأرب ألنها أصبحت 
موطناً ملاليني اليمنيــني والنخب التي 
رفضت الرضوخ للمــرشوع الحوثي 
وقررت االنتقال إىل مارب ملواجهة مليشيا 
الحوثي اإلرهابية جنبا إىل جنب مع أبطال 
الجيش الوطنــي وقد باتت تمثل حاليا 
عمق الشعب اليمني كما كانت تمثل منذ 

القدم تاريخ اليمن العريق.
وبالتايل فاملعركــة التي تدور رحاها 
حاليا عىل أطراف مأرب هي معركة كل 
اليمنيني ويشارك كافة أبناء اليمن فيها 
بدمائهم وأرواحهــم وأموالهم وهذا ما 
أكده  الفريق الركن بن عزيز يف مقابلته 
األخرية بالقول: معركتنا اليوم ليســت 
معركة فئــة من الشــعب أو حزب أو 
جماعة أو منطقــة بل هي معركة كل 
اليمنيني ضد الحركة الحوثية اإلرهابية 
اإليرانية التي تريد إخراج اليمنيني عن 

هويتهم اليمنية العربية.
وأضاف نحن عــىل موعد مع النرص 
وسنقيض عىل املليشيا الحوثية اإلرهابية 

املدعومة من إيران بشكل نهائي يف هذه 
املعركة، ولدينا خططنا وحســاباتنا 
الدقيقة للقضاء عليها وتخليص الشعب 

اليمني منها.

هزيمة مليشيا اإلرهاب
 مليشــيا الحوثي منهزمة وتشري إيل 
ذلك الكثري من العوامل واألسباب وهي 
مؤرشات تجعل مليشيا الحوثي مهزومة 
أمام أبطال الجيش الوطني ومنكرسة 
ومنتهية وعاجزة عن تحقيق أي انتصار 
أو تقــدم أبرزها أن مليشــيا الحوثي 
اإليرانية الفارســية ال تواجه يف حربها 
وهجومها ومعاركها رئيس الجمهورية 
هادي وال نائبه عيل محســن وال قائدا 
عسكريا معينا وال حزبا أو تنظيما بعينه 
بل تواجه أكثر من 3 مليون نازح ومرشد 
وجدوا يف مأرب وطناً لهم بعد أن ضاق 
عليهم الوطن ودمرته مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.
مليشــيا الحوثي مهزومة خارسة 
منتهية ألنها تواجــه الجيش الوطني 
ومن خلفه مأرب بكل قبائلها ورجالها 
وشيوخها وإىل جانب قبائل مارب قبائل 
اليمن كل اليمن الذين رشدتهم املليشيا 
وفجرت منازلهم كآل بدير وآل الجماعي 
وآل الشعوري وآل الحماطي وآل الدعام 
وآل الوائيل وآل الحذيفي وآل معوضة وآل 
هضبــان وآل الحميقاني وآل العوايض 
وآل الحنق وآل املكــروب وآل العبيدي 
وآل الدبا وآل الحجوري ومئات القبائل 
واألرس وماليني املرشدين والنازحني الذين 
فجرت منازلهم وصودرت ممتلكاتهم 
يف محافظة إب وعتمة وحجة وعمران 
وريمة وتعز وذمار والبيضاء وهذا يعد 
من أبرز عوامل انتصار الجيش الوطني 
إنه يقاتل ومن خلفه سند ومدد وعون 
مئات القبائل اليمنية وآالف القرى واملدن.
 يف الوقت الذي تقاتل مليشيا الحوثى 
باملغرر بهم وقطاع الطرق وشذاذ اآلفاق 
وخريجي السجون والكثري من اآلطفال 
وطالب املدارس واملهمشــيني واملغرر 
بهم من أوالد الفقراء والفالحني الذين 

تأخذهم املليشــيا قرسا وبالخداع من 
األسواق والشوارع والقرى واملزارع.

انتحار القطيع
ومن أبــرز عوامل انهزام املليشــيا 
اإلرهابية أنها مســلوبة القرار واإلرادة 
وهذا ما يجعلها منهزمة ألنها ليست هي 
من تقرر مكان وزمان املعركة وتاريخ 
بدأها وانتهائها وإنما يأتي القرار من قم 

اإليرانية ومن الضاحية الجنوبية.
 ومن العوامل التي تحتم انهزام مليشيا 
اإلرهاب الحوثية اعتمادها عىل الكذب 
والخداع وتزييف الحقائق وهذا ما جعل 
أتباعها يدركون حقيقة فساد مرشوعها 

وخبث نيتها.
وأبرز مــا يجعل مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية تنهــزم أنها تخوض املعركة 
بطريقة انتحارية بحسب رؤية املخرج 
واملقرر حيث تدفع مئــات املغرر بهم 
معظمهم من األطفال وصغار السن عىل 
شكل أنساق وهذا يجعل التعامل معهم 
من قبل أفراد الجيش الوطني سهال جدا 
ويمنعها عن إحداث أي مكاسب ميدانية 

عىل األرض.
وهــذا التكتيــك القتــايل إيرانــي 
خميني)انتحــار القطيع املوعود( كان 
الخميني يستخدم هذا التكتيك لكنس 
مئات اآلالف من األلغام وتجاوز النريان 
بماليني الجثــث وقد كان منظر الجثث 
املكدســة يشــعر عمائم قم بالنشوة 
والرسور وكان الخميني يتفاخر وهو 
يرمي بجثث ماليني من الشعب اإليراني 
إىل املحارق كما تفعل مليشــيا الحوثي 

اليوم.
وحاليا يرشف حفيد رســتم )ارلو(

عىل نقل هــذه النظرية العبثية للحرب 
إىل اليمن ويلزم مليشيا الحوثي شيعة 
الشــوارع عىل تطبيقها وهي نظرية 
وطريقة همجية تفتقر ألدنى قيم الدين 
ومشاعر اإلنســانية دون إدراك فارق 

املكان واإلنسان.
وقد عــرب عن ذلك كثري مــن القادة 

العســكريني وهو ما أشار إليه الكاتب 
العسكري أحمد شــبح يف منشور له 
بالقول: املعارك الجارية يف أطراف مأرب 
والجوف هي األعنف لم تواجهها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية منذ حرب صعدة 2004  
فعىل امتداد 300كم وأكثر من 20جبهة 
تــدور مواجهات منذ نصف شــهر لم 
تتوقف ساعة واحدة نصف شهر والقادة 
واألبطال ُيثخنون يف مليشــيا الحوثي 
ويدفنون األنســاق البرشية املستمرة 
ويحصدون عــرشات األمواج البرشية 

املتدفقة عىل شكل قطعان من املاشية.

نهاية المليشيا
نتائج املعركة العسكرية التي يخوضها 
أبطال الجيش الوطني يف جبهات مأرب 
والجوف املختلفة ظهرت للعلن وتمثلت 
يف هزيمة مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
ونفوق كل القطيع الذي تم تحشــيده 
وخسائر مادية وبرشية مهولة وهناك 
نتائج ستتكشف خالل األسابيع القادمة 
هي حاليا خفية حيث سيتسع الرشخ 
بني قيادات املليشــيا وسيزداد الخالف 
بني القيادات نفسها وبني األتباع وبني 
القيادات واألتباع خصوصا بعد أن فشلت 
خطة الهجوم وتكبدت خســائر كبرية 
ومهولة برشية ومادية ومعنوية وكذلك 
فشل العمل االســتخباري الذي أعدته 
األجهزة االســتخبارية وهو التواصل 
واالتصال مع أكرب قــدر من القيادات 
الوطنية العســكرية واملدنية بغرض 
تفريغ الصف الوطني مــن القيادات 
واألفــراد وهي طريقة دنيئة فشــلت 
وفضحت مليشيا الحوثي وظهر مدى 
عجز مرشفيها وقياداتها ومدى رفضهم 
وكرههم من قبل كل أبناء املجتمع ومن 
املؤكد أن هناك تصفيات قادمة للمرشفني 
الحوثيني واملســؤولني املتحوثني الذين 
ظهر عجزهم عن الحشــد وعجزهم يف 
التواصل وإقناع الوطنيني خصوصا بعد 
أن خرجت تسجيالت اتصاالتهم للعلن 
وتناقلتها مختلف وسائل اإلعالم واتضح 
مدى ضعفهم يف الرد عىل ردود وطرح 
األحرار والوطنيني ومن املؤكد أن قرار 
التصفية سيتم اتخاذه من قبل الحاكم 

العسكري اإليراني لصنعاء إرلو.
ومــن نتائج املعركة التي ســتظهر 
قريبا انهيار األجهزة اإلعالمية وإفالسها 
جماهرييا ومعاقبة القائمني عىل صناعة 
الشــائعات وفربكة األحداث خصوصا 
بعد أن ثبت للعالم وألتباع املليشيا مدى 
الكذب والتزييف واإلفك الذي مارســته 
أجهزة إعالم مليشــيا الحوثي وذبابها 
اإللكروني وقرار تصفية هؤالء األفاكني 
ومعاقبتهم ســيصدره أيضا إرلو الذي 
ستعاقبه القيادة اإليرانية نظرا لفشله 
يف خوض املعركة وهو بدوره سيعاقب 

شيعة الشوارع )مليشيا الحوثي(.
 وبناء عىل ذلك يمكننا القول: إن األيام 
القادمة ستشهد انهيار املليشيا اإلرهابية 
وهذه االنتصارت املســتقبلية تحسب 
ألبطال الجيش الوطني وقد جاءت نتيجة 
لالستبسال االسطوري الذي بذلوه طوال 

أيام الحرب املاضية.

ة تحليلية في أبرز العوامل واألسباب( انتصار الجيش الوطني وهزيمة مليشيا الحوثي اإلرهابية.. )قراء

اجليش الوطني يبتكر تكتيكات أربكت املليشيا اإلرهابية
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دعا اجتماع موسع ملشــايخ ووجهاء قبائل 
اليمن ومحافظــي ووكالء محافظات، إىل اعالن 
النفري العام من كل القبائل إلسناد الجيش الوطني 
ورفد الجبهات بآالف املقاتلني حتى يتحرر الوطن 
من عصابة الحوثي اإلرهابية، واستعادة الدولة 

الوطنية".
وأضــاف االجتماع الذي عقد مســاء الثالثاء 
بمدينة مأرب يف بيان صادر عنه :" نحن مشايخ 
ووجهاء قبائل اليمن املتواجدون بمارب الحضارة 
والتاريخ نعلن بالصوت األعــىل أننا واقفون إىل 
جانب شعبنا اليمني املظلوم ،ونظامنا الجمهوري 
العظيم، والرشعية املعرف بها محليا ودوليا قواًل 
وفعاًل ورأًيا ومبدأً". مؤكديــن" نعلن للعالم أن 
املرشوع الحوثي مرشوع عنرصي، طبقي،غري 
وطني وهــو إداة احتالل ونفــوذ إيراني دخيل، 
يعارض ديننا اإلسالمي القائم عىل مبدأ الحرية 
واملساواة، ويتناىف مع كل املبادئ اإلنسانية، ويهدد 
نســيجنا االجتماعي الواحد، ويحول دون مبدأ 
التعايش، ويمارس إرهاب الدولة الذي يعترب أشد 

أنواع اإلرهاب".
 ودعا االجتماع" كل املشــايخ والوجهاء تحت 
سيطرة العدو الحوثي بقيادة إيرلو، أن ال يتورطوا 
بالزج بأبناء اليمن مــن كل القبائل إىل محارق 
املوت خدمة لكيان ســاليل عنرصي دخيل يعمل 
ضد اليمن لصالح إيران ومرشوعها اإلمرباطوري 
الفاريس املعادي لليمن واملنطقة العربية كلها" . 
 واعترب مشايخ ووجهاء قبائل اليمن، املعركة 
الحالية بني اليمن وأدوات إيران الحوثيني معركة 
وطنية وجودية بامتياز، تعني كل اليمنيني يف كل 
املحافظات داخل اليمن وخارجه ولن تنتهي هذه 
املعركة إال باالنتصار للنظام الجمهوري واستعادة 

الدولة وتسليم الحوثيني السالح للدولة".
وثمن االجتماع:"  التالحــم األخوي الوطني 

الصادق لقبائل أبني وحرضموت والساحل الغربي 
وشبوة واملهرة وكل أبناء الوطن األحرار يف الداخل 
والخارج إلعــالن التضامن الالمحدود مع مارب 

ومن فيها من جيش ومقاومة ونازحني". 
 كما ثمن دور التحالف العربي وخاصة اململكة 
العربية السعودية يف مساندة الجيش الوطني". 
داعني كل دول الخليج العربــي وجامعة الدول 
العربية إىل تحمل مســؤولياتهم تجاه اليمن". 
مؤكدين أن الخطــر الحوثي اإليراني خطر يهدد 
األمن القومي العربي عموما ودول مجلس التعاون 
الخليجي خصوصا، وعليه فإن الدفاع عن اليمن 
وعن مأرب هو دفاع عــن األمن القومي العربي 
يجب عىل األشــقاء جميعا تحمل مسؤولياتهم 

تجاه اليمن".

  إجماع وتوحيد الصف
ويف االجتماع املوسع الذي دعا له اتحاد قبائل 
اليمن أكد محافظ محافظة- صعدة اللواء هادي 
طرشــان الوائيل، أن املرشوع الحوثي الفاريس 

سيســقط حتماً وعما قريب، ويخيب امل إيران 
ومالليهــا وتابعيهــا يف لبنان وغريهــا والذين 
يراهنون عىل ســقوط مأرب". معترباً املرشوع 
الحوثي مرشوع اذالل وعبودية، وأنه يســتعبد 
منهم تحت سلطته ويسومهم سوء العذاب، بل 
وصل به الحد أن يصفي املشــائخ الذين سهلوا 

دخوله يف بعض املناطق".
وأشــار الوائــيل إىل أن هذا االجتمــاع هو رد 
لالجتماعات املشبوهة التي يعقدها الحوثي مع 
الذين تحت ســلطته".مضيفاً نقول لهم" أننا 
خرجنا بعزتنــا وكرامتنا، ألننا نرفض أن نعيش 

تحت ذل وعبودية مليشيا الحوثي اإلرهابية".
 ويف حني رحب محافظ صعدة، بقافلة الساحل 
الغربي، وكل من أتى مســانداً للجيش الوطني 
من شبوة وعدن وأبني واملهرة، اعترب ذلك مقدمًة 
لوحدة الصف والتالحم والعمل معاً للسعي لدحر 
مليشــيا الحوثي، وتطهري كل شرب يف اليمن من 

دنس املليشيا".

مــن جهتــه دعــا 
محافظ محافظة ريمة- 
اللواء محمد الحوري، إىل 
النفري العام، وأن ينطلق 
الجبهات  نحو  الجميع 
مليشــيا  ملقارعــة 
الحوثــي االيرانيــة". 
مضيفاً:" الواجب علينا 
اليــوم وبعــد أن بدت 
الصف  وحدة  بشــائر 
الجمهوري أن نســعى 
إىل تحرير كل محافظات 

الجمهورية".
 وأضــاف الحوري" 
التاريخ يعيد نفســه، 
فكما حارص اإلماميون 
صنعاء حصار السبعني 
وخابوا وخرسوا، هاهم 
أذنابهم يريدون محارصة مأرب لكنهم سيخيبون 

ويخرسون".
أما الشيخ منصور الحنق- رئيس املجلس األعىل 
للمقاومة بمحافظة صنعاء، فأكد بقوله:" نحن 
نرفع شــعار صنعاء او املوت، وأننا قادمون إىل 
صنعاء ولن نراجع، ونعدكم أننا سنصل صنعاء 

طال الزمن أو قرص".
 وأضاف:" نقول ملن هم تحت سيطرة املليشيا 
الحوثية، أن من يحكمكم الفرس، وإنه ليحزننا أن 

يموت أبناء اليمن تحت شعار الفرس".
 واعترب الحنق املرشوع الحوثي مرشوعاً فارسياً 
يمثل ماليل إيران". مؤكداً أن اليمنيني سيقاتلون 
هذا املرشوع حتى فناء الفكر الطائفي الفاريس 

من اليمن".
 وعن القوافل القادمة من الساحل الغربي وعدن 
وشبوة وأبني، اعتربها الشــيخ منصور الحنق 
بشائر خري، كما اعترب هجوم الحوثي عىل مأرب 

بشارة خري وانها وحدة الصف الجمهوري".

 من جانبه أكد الشيخ خالد عبد ربه العوايض- 
وكيل محافظــة البيضــاء، أن جبهة الرشعية 
أصبحــت اليوم أقوى من أي فــرة مضت رغم 

الحصار والخذالن الداخيل والخارجي".
 وأضــاف:" أننا يف مــأرب أصبحنا نعيش يف 
ظل نظام وقانون، ويف أمن واســتقرار". مؤكداً 
بالقول:" لم اشعر باألمن يف حياتي والسلم النفيس 

مثل ما أشعر به اليوم يف مأرب".
 وأكد العوايض عىل وحــدة الصف يف مواجهة 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، حتى تطهري كل شرب 

يف اليمن منها".
فيما اعترب رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع 
عن مأرب- ناجي الحنييش سكرتري أول الحزب 
االشراكي بمأرب، قافلة الســاحل الغربي انها 

تؤكد عىل واحدية املصري". 
 وأشار الحنييش إىل أنهم يف الهيئة بصدد إعداد 
أكثر من قافلة للجبهات". داعياً القادة العسكريني 
لتقديم كل احتياجاتهم يف الجبهة لتقوم الهيئة 

بتوفريها".
 ويف االجتماع املوسع ألقيت عدد من الكلمات ، 
من قبل كل من مستشار وزير الدفاع العميد الركن 
عيل الجرادي،  ووكيل محافظة عمران- الشيخ 
وليد اللهيم، ورئيس هيئة اإلسناد الشعبي الشيخ 
عبدالحق القبيل نمران، والشيخ عنر الذيفاني، 
والشيخ محمد عبدالعزيز الشليف، والشيخ كهالن 
سوار، والشيخ مجيب الجرادي، والشيخ جمال 
املعمري، والعميد خالد جعفــر، واملهندس زيد 
الشليف، وأجمعوا يف كلماتهم عىل رضورة توحيد 
الصف والتالحم يف ســبيل دحر مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، وتطهري اليمن من مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية".
 وســخروا من اتصاالت القابعني لدى مليشيا 
الحوثــي باألحرار يف مــأرب، بقولهم:" انه من 
الســخرية أن يتواصلوا بنا لنعود من الحرية إىل 
العبودية، ومن العزة والكرامة إىل الذلة واملهانة".

أكدت المضي في بناء األجهزة األمنية وفق أسس مهنية علميةأكدت المضي في بناء األجهزة األمنية وفق أسس مهنية علمية

رشطة تعز تعقد مؤمترها السنوي حتت عنوان )حتليل وتطوير الوضع األمني عىل أسس علمية ومهنية(رشطة تعز تعقد مؤمترها السنوي حتت عنوان )حتليل وتطوير الوضع األمني عىل أسس علمية ومهنية(

 تعز - تقرير
دشن املؤتمر أعماله، السبت املايض، يف قاعة 
املكتبة املركزيــة بجامعة تعز، برعاية نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخليــة اللواء الركن 
إبراهيم حيدان ومحافظ محافظة تعز نبيل 
شمسان ومدير عام الرشطة العميد منصور 
األكحيل، قبل أن يختتم أعماله يف اليوم التايل، 
االحد، وخرج بتوصيات مهمة، أكدت رشطة 

املحافظة انها ستعمل عىل تنفيذها. 

إنجاز نوعي
ويف االفتتاح، الذي حرضه عدد من املســؤولني 
يف السلطة املحلية ومن قيادة محور تعز وشمل 
القيادات العليا واملتوســطة وقيــادات ميدانية 

يف االمن، أكد وكيل املحافظــة عارف جامل، أن 
إقامة هذا املؤتمر، يجسد األداء األمني املتميز يف 
محافظة تعز خالل العام املايض 2020م، مشريا 
إىل أن ذلك ثمرة لتضحيات رجال الرشطة األوفياء 
الذين عملوا يف وضع الحرب ويف ظروف استثنائية 
رغم الصعوبات واملشاكل التي واجهتهم وشحة 

اإلمكانيات .
وأشــار إىل أن هذا املؤتمر يعترب خطوة مهمة 
يف تطوير العمل املؤســيس ويضيــف نجاحا إىل 

النجاحات التي تحققت خالل األعوام املاضية. 
واضاف " اســتطاعت رشطة تعز خالل فرة 
قياســية يف إحداث نقلة نوعية يف األداء األمني"، 
وعرب جامل عن أمله يف أن يشهد العام الحايل مزيدا 

من الجهود لتحقيق أداء أمني كفؤ ومتميز.
من جهته، حيا العميد منصور عبدالرب األكحيل 
مدير عام رشطة محافظة تعــز يف الكلمة التي 

القاها، تضحيات أبطال الجيش واملقاومة الذين 
يسطرون أروع املالحم والبطوالت األسطورية لصد 
الهجمات الرببرية من قبل املليشيات الحوثية يف 
أرض الحضارة والبطولة والفداء أرض الجنتني , 

يف محافظة مأرب األصالة واملعارصة.
 كما شــكر العميد األكحيل اهتمــام القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة األخ املشري الركن عبدربه 
منصور هادي ومعايل وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان وقيادة الســلطة املحلية ممثلة 
بمحافظ املحافظة نبيل شمســان والعسكرية 
ودعمهم املتواصــل لألجهزة األمنية يف املحافظة 
ومتابعتهم الحثيثة لكل القضايا واملســتجدات 

األمنية يف املحافظة .

البناء املؤسيس
االكحيل، اكــد يف كلمته أن هــذا املؤتمر الذي 
تقيمه رشطة تعز يعرب عن حرص الرشطة وجدية 
توجهها يف تثبيت األمن وتطوير البناء واألداء عىل 
أســس مهنية ومؤسســية بإرشاك كل الجهات 
املعنية والفاعلة وفق منهجية علمية والذي مثل 
بفكرته خالصة تراكم للخربات واملعرفة لدى قيادة 

رشطة تعز بتحديات الوضع.
وأشار مدير عام رشطة تعز ,اىل أن الهدف من 
املؤتمر، الوقوف عىل إشكاليات وتحديات الوضع 
األمني والخروج بحلــول وبرامج عملية إلحداث 
نقلة نوعية وتطوير مســتمر ملؤسسة الرشطة 

واإلسهام باإلرتقاء يف مستوى األداء.

أوراق عمل
استعرض املؤتمر عددا من أوراق العمل، التي 
ناقشــت الوضع األمني وسبل االرتقاء بمستوى 
األداء، قدمها متخصصون إىل جانب ورشة عمل 
أدارها الدكتور نبيل الحكيمي وضمت القيادات 
األمنية والعسكرية والشــخصيات والوجاهات 
والخطباء واإلعالميني وممثلني األحزاب املشاركني 

يف املؤتمر.
وقدم العقيد أنيس الشمريي ورقة عمل بعنوان 
"الوضع األمني بتعز..الحلول والتحديات " تطرق 
خاللها ألهم الصعوبات والعوائق التي تؤثر عىل 
األداء األمني واستعرض مراحل البناء واستعادة 
العمل املؤسيس ,وجهود الرشطة يف تطوير العمل 
األمني وتجاوز الصعوبات والتحديات التي مثلت 
الحرب التي شــنتها املليشيات الحوثية أحد أهم 

أسباب انهيار املنظومة األمنية.
كما تم استعراض أوراق عمل أخرى قدمها كل 
من الدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الحقوق 
بجامعة تعز تحت عنوان "الجهل بالقانون وأثره 
عىل أداء رجل الرشطة " فيما قدم الدكتور يارس 
الصلوي رئيس قســم علم اإلجتماع يف الجامعة 
ورقته تحت عنوان األمن واملجتمع )األثر والتأثري 
املتبادل يف ظل الوضع الراهن ( كما قدم القايض 
محمد الربكاني رئيس نادي القضاة يف محافظة 

تعز ورقــة العمل تحت عنــوان "دور الرشطة 
والقضاء يف ترسيخ مبدأ سيادة القانون يف الوضع 
الراهن " وبشــكل عام فقد ناقشــت األوراق يف 
مجملها الوضع األمني يف املحافظة ودور املجتمع 
يف تعزيز األمن وتعزيز دور القضاء يف ترسيخ مبدأ 

سيادة القانون يف الوضع الراهن.

توصيات
وخرج املشاركون يف املؤتمر وورشة العمل بعدد 
من التوصيات واملقرحات املهمة التي ستسهم 
يف تطويــر العمل األمني واالرتقــاء به،  كما تم 
اختيار أعضاء اللجنة الداخلية للمتابعة والتقييم 
والتحفيــز , وتكليفها بوضع خطة وآلية مزمنة 
ملعالجة االختالالت واملشاكل األمنية بشكل عام. 

وأوضحــت اللجنة اإلرشافية عــىل املؤتمر أن 
مصفوفة املقرحات التي ســيخرج بها املؤتمر 
ستتم بلورتها يف برامج عمل وأنشطة بمشاركة 

الجهات املعنية للعمل عليها عىل مدار العام. 
وتقدمت إدارة عام رشطة تعز بالشكر والعرفان 
لجامعــة تعــز وكل األكاديميــني والوجاهات 
والشــخصيات املشــاركة إلســهامهم الكبري 
ومشــاركتهم الفاعلة يف إنجاح املؤتمر, مثمنة 

جهودهم الكبرية 
واكدت أنهــا اختارت النهج املؤســيس خياراً 
وحيدا وبإرشاك كل الجهات الفاعلة , وحرصا عىل 

االستفادة من كل الخربات واإلمكانيات املتاحة.

للوصول إىل مستوى عال من األداء االمني، وفق املعايري 

املطلوبة، أقامت رشطة محافظة تعز، مؤتمرا سنويا، 

اســتمر ملدة يومني مطلع االســبوع الجاري، ويهدف 

اىل " تحليل وتطوير الوضع األمني عىل أســس علمية 

ومنهجية" وهو الهدف الذي كان شعار املؤتمر.

مشايخ ووجهاء قبائل اليمن يدعون إىل النفري العام ورفد اجلبهات باملقاتلنيمشايخ ووجهاء قبائل اليمن يدعون إىل النفري العام ورفد اجلبهات باملقاتلني
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وبعد عجزها عن تحقيــق هدفها يف تصدير 
الثورة، بادرت إىل تعديل نسختها الثورية والتأثري 
يف جوارها عرب مــرشوع  املمانعة؛ ومواجهة 
أمريكا و ارسائيل يف املنطقــة العربية كالفتة 
دعائية مللء الفراغ الذي أحدثته مبادرة السالم 
العربية مع الكيــان الصهيوني بكامب ديفد ، 
وهو الشعار الذي يكذبه عىل سبيل املثال رسعة 
تحرك إدارة بايدن ومعه االتحاد األوروبي إللغاء 
تصنيف أداة إيران باليمــن )جماعة الحوثي( 
جماعة إرهابية وبدء املبعوث األمريكي لليمن 

أول تحرك له بزيارة طهران. 
والحقيقة أن إيران كما يقول املفكر املسيحي 
اللبناني نبيل خليفة يف كتاب / استهداف اهل 
السنة، املخطط االسراتيجي للغرب و ارسائيل 
وإيران للســيطرة عىل الرشق األوسط/:) إن 
املخطط املوضوع للرشق األوســط منذ الربع 
االخري من القرن العرشين، ويشارك فيه الغرب 
و ارسائيل وايران له ثالثة أهداف أساسية : أولها 
إزاحة النفوذ العربي / السني عن دول رشقي 
املتوسط واستبداله بالنفوذ اإليراني / الشيعي 

الفاريس. 
ثانيها إدمــاج إرسائيل كجســم طبيعي يف 

املنطقة ضمن دولة أقلّيات كونفيديرالية. 
ثالثها: السيطرة عىل نفط العراق أغزر وأفضل 

نفط يف العالم.... 
وهكــذا ُيفهم دور إيــران يف الوطن العربي 
تناغما مع سياســة أمريكا يف املنطقة : وهو 
انقاذ إرسائيل فال تبتلعها الديموغرافيا العربية 
الســنية،  واحتواء األنظمة والنفط ببعديهما 
الســني والشيعي عىل الســواء : باليد اليمنى 
السعودية ودول الخليج، وباليد اليرسى إيران 
وملحقاتها اإلقليميــة! "وال فضل لعربي عىل 

أعجمي إال باالستسالم للعم سام "
وهذا مــا يربر غض الطــرف األمريكي عن 
التمدد االيراني بالعراق وسوريا ولبنان واليمن 
والبحرين والتواجد يف دول عربية أخرى تشكل 

تهديداً كبرياً لألمن القومي العربي .

 الدور اإليراني في اليمن  
كثريا ما أثار الــدور اإليراني يف اليمن الجدل 
حول طبيعتــه وحجمه وأهدافــه فعىل مدى 
ســنوات طويلة منذ 2004 وقبلها كان هناك 
العديــد من املؤرشات عىل أن إيــران تتدخل يف 
الشأن اليمني الداخيل سواء عرب دعم الحوثيني 
يف رصاعهم مع الحكومة املركزية يف صنعاء ، أو 
عرب دعم بعض أجنحة الحراك الجنوبي الساعية 

لفك االرتباط مع الشمال. 
ويف حني كان من غري املمكــن إنكار الدعم 
السيايس واإلعالمي اإليراني للحوثيني أو لبعض 
أجنحة الحراك الجنوبي، إال أن الدعم العسكري 
واملايل اإليراني لهم كان موضع تشكيك من قبل 
البعض، ولم يكن سهل االثبات دائما،  لكن هذا 
الوضع شــهد تغريا واضحا منذ عام 2011م ، 
إذ بدأ هذا الدعم يتخذ طابعا ســافرا مع تزايد 
التدخــالت االيرانية يف اليمــن يف ظل االوضاع 
الفوضوية التي رافقت أو أعقبت أحداث اندالع 
االحتجاجات واملواجهات الشــعبية مع نظام 

الرئيس السابق عيل عبدالله صالح. 
وهي األوضاع التي شــكلت مشهدا سياسيا 
معقــدا و مضطربا، أتاح إليــران مجاال رحبا 
لتعزيز دورها، وتوســيع نفوذها عىل الساحة 
اليمنية مستهدفة دول مجلس التعاون العربي 

واملنطقة العربية بشكل عام. 
وتســعى إيران من خالل اليمــن إىل تعزيز 
مكانتهــا يف اإلقليم، وتدعيم موقفها ســواء 
يف مواجهة األطراف اإلقليميــة األخرى، أو يف 

مواجهة بعض القوى الدولية. 
سعت إيران إىل ممارسة دور نشط يف اليمن 

مســتندة إىل مزيج من االعتبــارات املصلحية 
الرباغماتية واالعتبارات املذهبية واأليديولوجية 
و التوافقات الدولية بني الالعبني الكبار ضمنيا، 
ومتوسلة العديد من األســاليب واألدوات التي 
يرتبط بعضها بالقوة الصلبــة، بينما يرتبط 

بعضها اآلخر بالقوة الناعمة.
ومن خالل هذه الدراسة املخترصة نحدد الدور 
اإليراني باليمن وانعكاساته عىل الوضع اإلقليمي 

والعربي :

 أبعاد الدور اإليراني في اليمن 
1. البعد التاريخي  :

البعد التاريخي لعالقة اليمن بإيران موغلة يف 
القدم،إذ كان اليمن منذ عهد الدولة الحمريية 
موضع تنافس بني دولة الفرس الساســانيني 
ودولة الروم،وقد حدثت البدايات األوىل لالتصال 
بني اليمــن وبالد فارس من خالل اســتنجاد 
امللك اليمني ســيف بن ذي يزن بالفرس لطرد 
االحباش) حلفــاء الدولة الرومانية آنذاك (من 

اليمن عام 575م . 
كما كان ملعركة العرب األوىل مع الفرس) ذي 
قار( }حني أذاب العرب خالفاتهم وانترصوا عىل 
الفرس 609م { وكان يف طليعتها فرسان العرب 
املناذرة ]العرب القحطانيني[ والفرس من أكثر 
الشعوب تخليدا ألحداث التاريخ حتى وإن كانت 
مختلقة منهم، وهو مــا يفرس إرصار النظام 
اإليراني بعهد الشاه أو نظام والية الفقيه تسمية 

}الخليج العربي{ بالخليج الفاريس. 
وكذلك من خالل البعد التاريخي فقد شارك 
اليمانيون كما يقول الدكتور الراحل محمد 
حسني الفرح رحمه الله يف كتابه يمانيون يف 
موكب الرسول، شارك اليمانيون يف الفتوحات 
اإلسالمية وكان نصابهم ثلثي جيش الفتح 
وخاصة بمعركة العرب والفرس يف القادسية 
التي أســقطت االمرباطورية الفارســية 
وسقوط آخر املدن الفارسية،  قد ولد حقدا 
مزمنا لدى الفرس تجاه اليمن ال زالت آثاره 
لليوم، وما يمارس بحــق اليمن من اعتداء 
وتجريف للهوية العربية هو صورة تمتد لهذا 

البعد التاريخي.

 2. البعد العرقي  : 
تعتمد إيران يف سياستها التوسعية يف املنطقة 
العربية عىل األقليات املذهبية الشــيعية وهذا 
ما تمارســه إيران، غري أن دور إيران يف اليمن 
وكما تم التوضيح يف البعد التاريخي تعتمد عىل 
أقلية عرقية فارسية سواء من يرجع أصولها 
إىل الفرس القادمني مع ســيف بن ذي يزن أو 
الطربيني والديلم الذين جاءوا مع اإلمام يحيى 
بن الحسني الريس امللقب >بالهادي< عام 284 
هجرية مؤسس دولة األئمة الزيدية يف اليمن، 
وكذلك الفرس الذين استقدمهم اإلمام عبدالله 
بن حمزة عام 583 هجرية كما يذكر صاحب 
كتاب خيوط الظالم)عــرص اإلمامة الزيدية يف 

اليمن.284-1382هجرية(. 
ثــم انتحلــوا النســب الهاشــمي باليمن 
وأصبحوا أكرب مكون عرقــي ملرشوع خرافة 
اإلمامة الهاشــمية باليمن التي تؤمن بعقيدة 
البطنني،  وليس بالرضورة أن يكونوا شــيعة 
بل إنهم تماهوا واخرقوا كل املكونات العلمية 
واالجتماعية خالل 1000 عام من الرصاع بني 
اليمنيني وبينهم فال يظهرون إال وقت الخروج 
عىل الدولة الوطنية يف اليمن ومحاولة استعادة 
أوهامهم الفارسية اإلمامية كل عقد من الزمن . 
وخالل هــذه الحقبة التاريخيــة قرابة أحد 
عرش قرنا من الزمن وهم متمسكون بهويتهم 
الفارســية ويعادون الهوية اليمنية كما يذكر 
الباحث عادل األحمــدي بكتابه الزهر والحجر 

التمرد الشــيعي يف اليمن عن خصائص حكم 
اإلمامة :) أنهم ليس لديهــم نزعة وطنية وال 

يحملون مرشوعا وطنيا للحكم (.

3. البعد الوطني المتمثل في ثورة سبتمبر وقيام 
الجمهورية اليمنية عام 1962م :

وبعكس الوضع يف الدول األخرى حيث أن 
إيران هي من تبدأ التواصل مع أدواتها املذهبية 
الشــيعية، أما يف اليمن فقد كان لقيام ثورة 
سبتمرب وانتصار املرشوع الجمهوري، حيث 
كان الــدور الكبري يف انتصــار الثورة يعود 
لجمهوريــة مرص العربية التــي احتضنت 
الثوار وتبنت الدفاع عن الثورة خالل خمس 
سنوات عسكريا وسياســيا وإعالميا، وبعد 
خروج القوات العربية املرصية بسبب نكسة 
حزيران 67م،  وفشــل حصار السبعني يوما 
عىل صنعاء بما سمي بخطة الجنادل  فرباير 
1968م للقضاء عــىل الجمهورية، وتغيري 
موازين القوى لصالح الجمهورية وتواصل 
املكــون القبيل للجمهورية بقيــادة اململكة 
وأن النظام الجمهوري الذي ثار ضد اإلمامة 
الكهنوتية ال يشكل خطرا عىل نظام الحكم 
يف اململكة العربية الســعودية،  قبلت اململكة 
النظام الجمهوري الواقــع الجديد ، وتبنت 
مصالحة بني الجمهوريني وامللكيني بما سمي 

اتفاقية جدة نهاية مارس 1970م . 
كان لهــذا التوجه الســعودي ردة فعل لدى 
الجناح العنرصي العقائدي للهاشمية السياسية  
>كما يذكــر الدكتور ريــاض الغييل يف بحثه 
الهاشمية السياسية< الذين عادوا بعد املصالحة 
وشكلوا كياناً موازياً داخل النظام الجمهوري 
وأُسس ما يسمى ]مجلس حكماء أهل البيت[ 
فقد نسبت أبيات ألحمد الشامي بعد رجوعه من 

لندن  يف عام 1979م :
قل لنجــد والقصور العوانس 

أننا )ســادة( أباة أشــاوس
إمــا  اإلمامــة  ســنعيد 

بثياب النبي أو بثوب ماركس 
وإن خــاب إخوة لنــا بنجٍد 

فلنــا إخــوة كــرام بفارس 

* }سادة{: جمع سيد والسيد باليمن مصطلح 
عنرصي يحرص املنتسبون للهاشمية اإلمامية 
عىل تمييز أنفسهم به، كان قد منع بأول قرار 
جمهوري للرئيس السالل بعد الثورة ثم عاد مع 
الحركة الحوثية واجتياح صنعاء عام 2014م. 

وكان مجلس حكماء أهل البيت) الهاشمية 
السياسية ( قد استبرش بثورة الخميني و هو 
من بدأ التواصل مع النظام اإليراني الجديد بوقت 

مبكر. 

4. البعد اإلقليمي والدولي : 
وذلك أن إيران كما سنوضح يف فقرة أهداف 
الدور اإليراني تبذل قصارى جهدها مع أدواتها 
العرقية واملذهبية يف اليمن لجعل اليمن منصة 
لالعتداء عىل اململكة العربية السعودية > رأس 
حربة الخليج العربي< وأيضا ابتزاز النظام الدويل 
واملالحة الدولية من خالل باب املندب، كما أن 
موقف اليمن من حرب إيران والعراق ومشاركة 
اليمن عسكريا مع العراق بصورة رمزية له أثر 

يف هذا البعد .

أهداف الدور اإليراني في اليمن 
ال يمكن إغفال الخلفية التاريخية عند تناول 
أهداف الدور اإليرانــي يف بعض الدول العربية، 
والسيما يف اليمن، باعتبار أن الخلفية التاريخية 
تمثل بشكل أو بآخر ســياقا عاما لدور إيران 
وأنشــطتها يف املنطقة، كما أن هذه الخلفية 
تمارس تأثريا ملموســا عىل السلوك اإليراني 

تجاه دول الجوار، إذ كثريا ما تتحرك إيران عىل 
املستوى الخارجي مستندة اىل إرثها التاريخي 
اإلمرباطوري الفاريس، الذي مارست خالل بعض 
مراحله قدرا من الهيمنة عىل أجزاء من املنطقة 

العربية، من بينها اليمن. 
ويف اشــارة اىل النفوذ اإليراني رصح الفريق 
يحيى رحيم صفوي مستشار خامنئي "هذه هي 
املرة الثالثة التي يبلغ فيها نفوذ إيران سواحل 
البحر األبيض املتوســط" يف إشــارة إىل حدود 
اإلمرباطوريتني الفارسيتني، األخمينية550 ق. 

م والساسانية 226م. 

أهداف الدور اإليراني في اليمن: 
الهدف األول : توسيع مجال النفوذ اإليراني. 

تهدف إيران من خالل نشاطها عىل الساحة 
السياسية اليمنية إىل احراز مزيد من النفوذ يف 
اليمن باعتباره يحظى بموقع اسراتيجي مميز، 
ووزن جيوسيايس مؤثر يف املنطقة، إذ ترى إيران 
أن بإمكانها من خالل تحالفها مع الحوثيني، أن 
تزيد تأثريها ونفوذها يف املنطقة بشكل كبري، 
عرب إيجاد موطئ قدم لها بالقرب من ممر مائي 
اسراتيجي دويل بالغ األهمية، الذي يعد نقطة 
الربط الرئيسية التي تصل بني الخليج العربي 
واملحيط الهندي بالبحر األحمر، كما يعد املمر 

املائي الرئييس للنفط يف العالم.

الهــدف الثانــي : األرضار بدول الجوار اإلقليمي 
لليمن. 

يمثل اإلرضار بدول الجــوار اإلقليمي لليمن 
والحد من نفوذها أحد أهــم أهداف إيران من 

تدخلها يف اليمن . 
ويعني نفوذها باليمــن بالرضورة  الخصم 
من نفوذ دول الخليج العربي والســيما نفوذ 
الســعودية، وجعــل اليمن منصــة لإلرضار 

واالعتداء عليها باستمرار. 
ويندرج هذا الهدف يف ســياق ســعي إيران 
لتطويق الدول الخليجية ببؤر التوتر وإشغالها 
بمواجهة التهديدات واألخطــار الناجمة عن 
تفاقم األزمات والرصاعات يف مجالها الحيوي. 

الهدف الثالث : تدعيم موقف إيران وأنشطتها يف 
مواجهة الضغوط األمريكية أو يف أداء التزاماتها 
ألمريكا وارسائيل مقابل غــض الطرف عنها 
وتسهيل توسعها كما حدث بأفغانستان والعراق 
وســوريا ولبنان مقابل تفكيك عوامل الوحدة 
العربية واإلسالمية وفتح بؤر رصاع مدمرة يف 

العالم العربي. 
حيث يندرج دور إيران وأنشــطتها التدخلية 
يف اليمن يف السياق األوسع لسياستها اإلقليمية 
العامــة املتعلقــة بالحفــاظ عــىل نفوذها 
ومصالحها يف العراق وسوريا ولبنان وبرنامجها 
النووي والصاروخي وعالقتها بالواليات املتحدة 

األمريكية. 
وأيضا من وجهة نظــر الباحث ومن خالل 
السياســة الخارجية األمريكيــة تجاه اليمن 
وكما ذكــرت يف التمهيد، يبدو أن هناك صفقة 
عقدت مبكرا بني ايران وأمريكا، عىل حســاب 
دول املنطقة، وال يتعــدى أدوات إيران باليمن 
]الحوثيون[ كونهــم جماعة إرهابية وظيفية 
تنزع بوالئها للقومية الفارســية تحت عباءة 
التشيع السيايس الخميني }والية الفقيه{ وأن 
حروبها لن تنتهي بالســيطرة عىل مأرب مثال 
كما توضح أهداف الدور اإليراني التوسعية يف 

املنطقة بشكل عام. 

الهــدف الرابع : دعم رشعيــة النظام اإليراني 
عرب تحقيق نجاح عىل املستوى الخارجي،حيث 
يعاني املجتمــع اإليراني من تضخم اقتصادي 
وتدني ملســتوى دخل الفــرد وتقهقر كبري يف 

حقوق اإلنسان بعكس ما تعيشه األمة الركية 
الجار األقرب للشعب اإليراني . 

تمثل الرغبة يف تحقيق نجاحات عىل املستوى 
الخارجي من أجل تدعيم الوضع الداخيل للنظام 
اإليراني أحد أهم أهداف دور إيران وأنشــطتها 
التدخلية يف اليمن أو يف غريها من دول املنطقة. 

أدوات الدور اإليراني في اليمن:
تعتمد إيران يف تنفيذ دورها باليمن عىل: 

1.القوة الناعمة حيث تعتمد عليها بشــكل 
كبري وتتمثل أهم أداتني من أدوات إيران الناعمة 

وهما: 
أ. التشيع السيايس 

ب.  األداة اإلعالمية. 
تســتخدمها بشــكل مكثف الســتقطاب 

القطاعات الشيعية يف املنطقة . 
وقد تمثلت القوة الناعمة إليران يف اليمن يف) 
املنح الدراسية، املناسبات الطائفية، الزيارات 
والســفر اليران ولبنان،  املؤسسات الثقافية 
واإلعالميــة املمنوحة للحوثيني،  اســتضافة 
املرجعيــات الزيدية يف مناســبات متواصلة 
ومؤتمرات تقيمها إيران.، عــرشات القنوات 
الفضائية واإلذاعات املحلية واملواقع اإللكرونية، 
الدبلوماســية اإليرانيــة وتحريكهــا لخدمة 

الحوثيني .......   (
2.األدوات املتعلقة بالقوة الصلبة 

تتمثــل هــذه األدوات باألســاس يف الدعم 
العســكري اإليراني للحوثيني، وبعض أجنحة 
الحراك الجنوبي تتمثــل باإلضافة إىل مركزية 
القيــادة العامة ممثلة يف الحاكم العســكري 
حسن إيرلو وفريقه اإليراني العراقي اللبناني 
ومشاركة نســبية ملجلس حكماء أهل البيت 
واملعلومات تفيد بأن إيرلو كمندوب للويل الفقيه 
متواجد منذ خمس ســنوات باليمن وتسعى 
إيران من خالل حاكمها العسكري حسن إيرلو 
لتعزيز نفوذها باليمن وأيضا احتواء التشظي 
واالنشطار الســيكولوجي التاريخي ألدواتها 
]الســالليني الحوثيني [ إضافة إىل األمور التي 

تقوم بها إيران يف اليمن :
1.الدورات التدريبية 

2.الدعم اللوجستي
3.الصناعات الحربية
4.منظومة االتصاالت

5.خرباء الصواريخ واأللغام 
6.األسلحة املتنوعة. 

7.مســاندة عمالء إليران داخل دول الخليج 
العربي للحوثيني. 

من هنا فإن املعركة يف اليمن حقيقية هي بني 
العرب والفرس وإن بواعث ودوافع معركة >ذي 
قار < بني العرب والفرس قبل اإلسالم ومعركة 
>القادسية< بعد اإلسالم هي الحارضة يف ذهنية 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف اليمن، كما 
أنها يجب أن تكون بنفس الوضوح يف ذهنية دول 
الخليج العربي خاصة، والعالم العربي بشكل 
عام، ويجب أن ال ترك اليمن ملصريها منفردة، 
كما أن معركة اليمن ضد أدوات االحتالل اإليراني 
}الساللية,، الحوثية { هي معركة ينترص فيها 

اليمنيون للعروبة واإلسالم ، بل ولإلنسانية. 
 ومعركة مــأرب بالذات هــي انتصار ملهد 
العروبة األول وعاصمة الحضارة السبئية، ومن 
خالل الزخم الذي تحظى به مأرب دعما من قبل 
كل اليمنيني وتنامي ذلك الزخم عربيا:  فإننا أمام 
"قادسية وذي قار" جديدتني ينترص فيها العرب 
عىل الفرس بإنهاء التمرد الحوثي واســتعادة 

الدولة يف اليمن بهويتها العربية األصيلة.

 ٭رئيس شبكة جذور للفكر والثقافة

أطامع اإلمرباطورية الفارسية عرب أدواهتا الساللية "احلوثية" يف اليمن 
حاولت ايران التوسع، خالل 

الربع األخري من القرن 
العرشين يف محيطها العربي 

عرب تصدير الثورة منذ 
1979م. 

واعتمدت يف تصدير الثورة 
عىل األقليات الشيعية املتطرفة 

وخاصة تلك التي تنزع يف 
أصولها العرقية إىل فارس.

  إعداد/ عمار التام



مأرب هي بوابة السالم الذي سيحقق االستقرار 
واألمن لليمن .. هكذا ســتكون بتحويلها، باتفاق 
اليمنيني ، إىل مركز صمــود يف مواجهة املرشوع 

الكهنوتي الخطري. 
هذه البقعة املحاطــة بجغرافيا يمنية معقدة 

قاسية، وطبيعة برشية متغلبة عىل هذه القسوة ..
امللفوفة بعناية يف تاريخ ال يمكن فصله عن 
حارضها الذي يتبدى يف التمسك بأصالة الهوية 
يف عالقتها بالحضــارة، والحكمة، والتعايش.. 
وكذا " املؤمنون يف توادهم وتراحمهم كالجسد 

الواحد " ..
قدر لها أن تكون املكان الذي ستنطلق منه مسرية 
السالم بإغراق " الفأر" يف السد ، ومنعه هذه املرة 

من العبث به، كما تقول األسطورة . 
هكذا يبدو املشهد يف اللحظة الراهنة.. ال بد من 
كرس ودحر هذا املرشوع، ليتقرر املسار الذي يوصل 

اليمن إىل طريق االستقرار وبناء الدولة . 
مع بداية الهجوم عىل مارب ، لم تكن صدفة أن 
يوافق اإليرانيون عىل زيارة املبعوث األممي السيد 

جريفتس، بعد أن أجلت زيارته كثريا. 
كانوا يعتقدون أن الخطة التي أعدت للسيطرة 
عىل مارب لن يحتاج تنفيذها ســوى بضعة أيام، 
ولذلك رأينا كيف رد املســؤولون اإليرانيون عىل 

"مرشوع" السالم ودعوة املبعوث 
بعنجهية وبوضــع رشوط فجة ، 
كشــفوا فيها ما كانوا يخفونه من 
تدخل مخز يف الشأن اليمني الداخيل.
عندما اتضح لهم أن مرشوعهم 
سينكرس يف هذه البقعة التي ألهمت 
اليمنيني حقيقة أنه لم يعد أمامهم 
من خيار ســوى أن يدافعوا عن 
وجودهم بروح مختلفة عما تعودوا 
عليه ، حاول رئيس النظام اإليراني " 

روحاني" أن يمتص خيبة نظامه بأن دعا اليمنيني 
إىل "حوار مبارش فيمــا بينهم" إلنهاء الحرب. لم 
ينتبه أحد لهذا التطور يف الخطاب اإليراني تجاه 
القضية اليمنية والذي أخمد فوراً بضجيج صدر 
، بشكل مقصود، عن حسن نرص الله زعيم حزب 
الله اللبناني الذي تمسك بخطة اجتياح مارب، يف 
أسوأ مكافأة يقدمها لليمنيني الذين طاملا لألسف 

منحوه تقديرهم . 
أنعش ذلك الضجيج الحوثيني مجدداً وأخذوا 
يطلقون ترصيحات عنرتية لتغطية الخيبة التي 

لحقت بهم عىل أرض الجنتني.
الحوثيون يدركون ماذا يعني دحرهم عن مأرب 
، ولذلك فإنهم يســتميتون بحشد ودفع اليمنيني 

إىل املوت، غــري مبالني بالدم 
املســفوك والذي يسفك عىل 
نحو مخيف، يف مشهد ال يمكن 
تفسريه إال بأن هذه الجماعة 
هي مجــرد امتــداد لذلك 
النوع مــن منظومة الرصاع 
"الدعوي" الذي شهده تاريخ 
مفعم بالقتل والتآمر وسفك 
الدماء لتنصيب إمام أو سيد 
أو داعية، وليس من أجل إقامة 

دولة عادلة لكل الناس.
إن طريق إقامة الدولة العادلة مختلف تماماً عن 
هذا الطريق، وقد توصــل إليه اليمنيون بالحوار، 
وانخرطوا فيه وكان تصحيحاً لتاريخ ميلء باآلالم. 
هذا الصمود يف وجه هذا االجتياح الغاشم ال بد 
أن يقابله موقف جامع يتخطى رصاعات املايض، 
وســخافات الحارض الناشئة عن سقوط مؤسف 
للبعض يف فراغ اليأس والتحامل، والهروب بخفة 
إىل منصة الحكم عىل عمل اآلخرين وتقييمه دون 
مؤهالت ذات قيمة سوى استعادة أدوار قديمة يف 
اإلساءة، والقيام بدور "الفأر الثاني" يف تخريب هذا 
التالحم بإشعال الخالفات واستدعاء دوافع تصفية 

حسابات قديمة.

كشفت رشطة محافظة مأرب، عن جانب 
من األدلة املوثقة عن تجنيد مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، نساء وأطفاالً يف مناطق سيطرتها 
عرب جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية 
يف املحافظة تستهدف قتل املدنيني والطواقم 
الطبية وتتطابق مع بصمة األعمال اإلرهابية 

للقاعدة وداعش.
وقال مدير عام رشطة املحافظة العميد/ 
يحيى ُحميد، يف مؤتمر صحفي: "إن تحقيقات 
األجهزة األمنية مــع عدد من الخاليا التابعة 
ملليشــيا الحوثي اإلرهابية التي تم ضبطها، 
كشــفت أن جهازاً رسياً خاصاً تابعاً لزعيم 
الحوثيــني وينشــط يف كثري مــن األحيان 
تحت الفتة منظمــات إغاثية ومدنية يقوم 
باســتقطاب واستدراج النســاء من األرس 
الفقــرية وتجنيدهن أمنيــاً وتدريبهن عىل 
تنفيذ أعمــال إرهابية وجمع املعلومات عن 
املستهدفني، ثم إرســالهن لتنفيذ املهام يف 
مناطق الرشعيــة ومحافظة مأرب خاصة، 
بعد توريطهن بـ”مستمسكات” غري أخالقية 
ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار 
من قبضتهم وتنفيذ األعمال اإلرهابية املطلوبة 

منهن".

وأضاف ُحميد: "أن هذه املنهجية 
واألســاليب هي منهجية إيرانية 
تطبقها مليشيا الحوثي باليمن بذات 
املســتوى وبإرشاف خربات إيرانية 

ومن حزب الله اللبناني".
واستعرض مدير األمن، بالفيديو 
نموذجاً العرافات إحدى العنارص 
التي تم إرسالها اىل محافظة مأرب 
من قبل قيادة املليشيا بعد تدريبها 
وتمويلها باألموال والعبوات الناسفة 
واألعمــال اإلرهابيــة التي كلفت 
بتنفيذها ويف مقدمتها زرع العبوات 
الناسفة لتفجري الصالة الرياضية 
بمدينة مأرب، التي يسكنها مئات 
الجرحــى من منتســبي الجيش 
الوطني واملقاومة، وزرع العبوات 
يف ســيارات اإلســعاف والطواقم 
الطبية وسيارات مواطنني مدنيني 

وعسكريني.
وقال العميد حميد: "إن املليشيا تيسء إىل 
أخالق وقيم اليمنيني بزج النســاء يف أعمال 
خبيثــة وإرهابيــة ال يقبلهــا أي يمني أو 
عربي"، مشــرياً إىل أن هذه األدلة والفيديو 

الذي تــم عرضه يؤكد زيــف وكذب االدعاء 
الذي تحاول املليشــيا ترويجه عن محافظة 
مأرب بتسليم نساء لجهة أجنبية، واستثارة 
مشاعر اليمنيني بمسميات العرض والرشف 
لتجنيدهم يف معركتها لغــزو املحافظة، إىل 

جانب إجراء استباقي من هذه املليشيا 
لتغطية فضيحتها وانكشاف أمرها يف 
تجنيد النساء وإرسالهن لتنفيذ أعمال 
إرهابية تســتهدف املدنيني اآلمنني يف 
محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحني 
واملهجرين من قبل هذه املليشــيا من 

مختلف محافظات الجمهورية.
ودعا مدير عام رشطة مأرب، مليشيا 
الحوثي إىل الكــف عن انتهاك األعراض 
بهذه األســاليب الدخيلة عىل اليمنيني 
وقيمهم الشــماء، منوهاً بنهج هذه 
املليشيا يف استهداف املدنيني والنازحني 
بعــد أن رشدتهــم وبشــكل متكرر 
بالصواريخ البالستية والطائرات اإليرانية 

املسرّية.
وأشاد العميد ُحميد باليقظة األمنية 
العالية والجاهزية لدى منتسبي األجهزة 
األمنية يف املحافظة، مؤكــداً أن األمن 
سيرضب بيد من حديد كل من تسّول له 
نفسه املساس باألمن واالستقرار أو يسعى إىل 
إقالق السكينة العامة يف املحافظة، معرباً عن 
تقديره العايل للتعاون البّناء من قبل املواطنني 

مع األجهزة األمنية.

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

َســـورة مأربيـة
تمر األمم بمنعطفات مفصلية تفتح أبوابا لذوي التوجهات املختلفة 
بل واملتضادة، وحينها يدلف كل فرد من البوابة التي يختارها وفقا 
لألرضية الفكرية والثقافية والقيمية التي ينطلق منها ذلك أن تلك 
املنعطفات تحمل يف طياتها ميزة إشباع الحاجات املتعددة لدى البرش 
فيستفيد املصلحي، وينتقم الحاقد، ويتلذذ املتشفي، ولكن هناك صنف 
آخر من البرش يجعل من األحداث بوابة لتسنّم املجد الدنيوي واألخروي 
إن جاز التعبري، وال شــك أن لذلك املجد رضيبة يدفعها وقد ترقى 
إىل أن تكون متمثلة يف إزهاق روحه وبما يجعل منه قرينا لألمجاد 
التي تتضاءل أمامها الكثري من أفعال الكرام ذلك أن الجود بالنفس 
أسمى غاية الجود، لكن ذوو األمجاد يدفعون تلك الرضيبة وابتسامة 
الرضا تكسو محياهم لعلمهم بما لذلك من مردودات عظيمة تعود 

عىل مجتمعهم وأمتهم. 
وال شك أن البعض من املجتمعات أو األمم تمتلك رصيدا تاريخيا من 
األمجاد التي تجربها أخالقيا عىل تكرار صناعتها مع تراخي العصور 
وتوايل السنون.. إذ يعد االستمساك باملجد ثقافة سائدة لدى أبناء تلك 
املجتمعات ال يمكن أن ينفك عنهم أو ينفكوا عنه وحينها يصبح الفصل 

بينهما رضبا من املحال.
وال شك أن لسبأ مجدا ال تضاهيها فيه بقية األمم التي لم تطاولها 
يف األمجاد حتى اقرتن املجد بسبأ كما لو أنهما متالزمتان عصيّتان 
عىل االنفصام ذلك أن التاريخ السبئي ميلء بشواهد اإلباء مشحون 
بدالئل األنفة والكربياء منذ القدم إىل أن أتى مجدد األمجاد السبئية 
األسد الشهيد القردعي ليخط بدمه الزكي سورة يف مصحف األمجاد 
اإلنسانية ما زال األحرار يستلهمون منها القيم يف الجبهات املشتعلة 
عىل حدود مأرب مع اإلمامة البغيضة التي رضجها القردعي بدمائها 
يوم أن زأر بأعىل صوته يف وجهها، وأطلق الرصاصة املقدســة يف 
نحرها، وهاهم األحرار اليوم يرتلون سورته، ويطبقون تأويلها مع 
كل علج غاٍز يرموه إىل الجحيم يف اقتفاء واضح لدرب القردعي املنري.

لقد كان لسبأ يف قاموسهم مجدا آية يف البهاء، وأيقونة يف النقاء حتى 
غدا عنوانا لها يقرأه أبناؤها يف تاريخهم، ويستلهمونه من ماضيهم ، 
ويجسدونه يف واقعهم أفعاال حيّة بها تحيا اليمن عىل أنقاض مشاريع 
الكهنوت التي يتم اليــوم دفنها يف الرمال املتحركة بمأرب الصمود 

واألمجـاد.
إن توزيع األقدار الجميلة ال يأتي جزافا دونما استعداد ذاتي ألصحابها 
يف تقبّلها، أو دون وجود أرضية مهيأة الستنباتها، وهاهي اليوم مأرب 
تصنع مجدا تليدا يراه العالم يف َســورة الغضب املأربي وذلك بحمايتها 
للجمهورية، وحراستها للعروبة، وذودها عن اإلسالم ومقدساته، ودفاعها 

عن القيم اإلنسانية فوق كل أرض وتحت كل سماء.

د.  ياسين سعيد نعمان

26newspaper@26sepnews.net
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للموقــع: اإلجنـلـــيزية  النسـخـــة 

كـــما ميـكنكم حتـميل تطبيق »سبتمبر نت« على اجلـوال من متجــر جـوجــل بـاي
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١97٠( الـخـمـيـس ١3 رجــــب ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢5 فبراير ٢٠٢١م

أحمد ردمان

عىل نخـب القطيع
ال يعلم أحد منا مكنون ذلك التسليم والهوان الذي يغزو 
عقول وقلوب من يقتادهم الحوثي كالقطيع إىل محارق املوت 
يف مختلف الجبهات التي أصبحت مقاما مللك املوت عزرائيل 
لقبض أرواح ذلك القطيع البرشي املدجج بحقد وكراهية 
حسن ايرلو وحسني )هرو( لليمنيني ولحياتهم وعقيدتهم 

وقيمهم.
يف اليوم الواحد ينفق املئات من هوالء القطيع بأيدي أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية يف مختلف الجبهات حتى 
أصبحت كثري من املدن والقرى الواقعة تحت سيطرة املليشيا 
تسكنها األشباح وجنائز املوتى ودموع األباء واألمهات حتى 
النساء لم يســلمن من تجنيدهن لصالح سقي هذه النبتة 
الخبيثة لتنمو عىل آالف الجثث وتزدهر عىل حساب ماليني 
الجوعى واملظلومني واملقهورين ..فأي هوان  ذلك الذي يجعل 
من اإلنسان مســلوب اإلرادة فاقد الرجولة تسوقه الخرافة 

والعبودية إىل جهنم الدنيا وجهنم اآلخرة؟!
أايها)املتحو ث/ل ون (  عودوا إىل جادة الصواب وارفعوا عن 
أعينكم وعقولكم غشاوة الجهل واصطفوا إىل جانب شعبكم 
وجيشة الوطني للتخلص  من هذه املليشيا اإلرهابية.. موتوا 
أحرارا وال تموتوا أثوارا تقام من اشــالئكم موائد سيد مران 
وسيد طهران وعىل نخب دمائكم تقام حفالت املجون وأدعية 

الشعوذة.. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.

رشطـة مأرب تكشف أدلة تؤكد جتنيد املليشيا احلوثية لـ رشطـة مأرب تكشف أدلة تؤكد جتنيد املليشيا احلوثية لـ »»نسـاءنسـاء«« يف أعامل إرهابية يف أعامل إرهابية

يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات  يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات  إلى فخامة  الرئيس املشير الركن/إلى فخامة  الرئيس املشير الركن/

 عـبدربه مـنصور هـادي عـبدربه مـنصور هـادي
رئيس اجلمهورية- القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس اجلمهورية- القائد األعلى للقوات املسلحة 

سائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن سائلن املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن 
واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن اجلديد.. واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن اجلديد.. 

ميـن احلـريـة والدميقـراطـية ميـن احلـريـة والدميقـراطـية واملـسـاواة والتعـايش والسامواملـسـاواة والتعـايش والسام
الدكتورالدكتور/ أنـــور محمد علـي كلـشـات/ أنـــور محمد علـي كلـشـات

وزيــــر الكهــرباء والطـــاقـــةوزيــــر الكهــرباء والطـــاقـــة
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